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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 3a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 3 ust. 3 akapit 
pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE), w którym podkreśla się, że UE 
działa na rzecz wysokiego poziomu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego,

Or. en

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 3b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 191 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
którym podkreśla się, że Unia przyczynia 
się do osiągania celów zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska, a 
także ostrożnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych 
oraz zwalczania zmian klimatu na 
szczeblu regionalnym i 
międzynarodowym,

Or. en

Poprawka 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 3c (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz art. 3 ust. 3 
TUE, w których podkreśla się równość 
kobiet i mężczyzn jako podstawową zasadę 
Unii Europejskiej, a także cel Unii,

Or. en

Poprawka 4
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1906/2006 ustanawiające zasady 
uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków 
badawczych i uczelni wyższych w 
działaniach prowadzonych w ramach 
siódmego programu ramowego oraz 
zasady upowszechniania wyników badań4,
__________________
4 Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s.1.

Or. en

Poprawka 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Odniesienie 8a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT),

Or. fr
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Poprawka 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 13a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 
września 2010 r. w sprawie europejskiej 
strategii na rzecz rozwoju gospodarczego i 
społecznego regionów górskich, wysp i 
obszarów słabo zaludnionych (P7_TA-
PROV(2010)0341),

Or. en

Poprawka 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 13b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji „Regiony 2020 – ocena przyszłych 
wyzwań dla regionów UE” 
(SEC(2008)2868),

Or. en

Poprawka 8
Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Odniesienie 13a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Rozwoju Regionalnego w sprawie 
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aktualnej sytuacji i przyszłych synergii na 
rzecz większej skuteczności EFRR i 
innych funduszy strukturalnych,

Or. en

Poprawka 9
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Odniesienie 13a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 
grudnia 2010 r. w sprawie osiągnięcia 
prawdziwej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej – warunek sine 
qua non globalnej konkurencyjności? 
(Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 16a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” 
(COM (578) 758),

Or. en

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Projekt rezolucji
Odniesienie 17a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej (29–30 października 2009 r.) 
dotyczące potrzeby zredukowania emisji 
do 2050 r. o przynajmniej 80–95% w 
porównaniu z poziomami z 1990 r., a 
także uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r., w 
których ponownie potwierdzono tę 
konieczność,

Or. en

Poprawka 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 17b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
z dnia 14 lipca 2010 r. „Jak wspierać 
skuteczne partnerstwa dotyczące 
gospodarowania programami w zakresie 
polityki spójności w oparciu o dobre 
praktyki z cyklu 2007–2013” (ECO/258),

Or. en

Poprawka 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Odniesienie 17a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów dotyczącą piątego 
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sprawozdania w sprawie spójności 
przyjętą dnia 1 kwietnia 2011 r.,

Or. fr

Poprawka 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Projekt rezolucji
Odniesienie 19a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
26 maja 2004 r. „Zacieśnione partnerstwo 
na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych” COM (2004) 343 oraz 
komunikat Komisji z dnia 17 października 
2008 r. „Regiony najbardziej oddalone 
atutem Europy” COM (2008) 642,

Or. fr

Poprawka 15
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Odniesienie 19a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Rozwoju Regionalnego oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności i Komisji Transportu Turystyki 
(A7-0202/2010) w sprawie strategii Unii 
Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego oraz roli makroregionów w 
przyszłej polityce spójności,

Or. pl
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Poprawka 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka spójności 
Unii Europejskiej znacząco przyczynia się 
do tego, że w minionym i bieżącym okresie 
programowania odnotowano wzrost 
produktywności we wszystkich regionach 
UE; podkreślając fakt, że ocena ex post 
ukazuje ponadto wyraźne zmniejszenie 
różnic gospodarczych, społecznych i 
regionalnych; mając na uwadze, że 
procesy te miały w równym stopniu 
pozytywne skutki dla zabezpieczenia 
socjalnego i dla inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska,

A. mając na uwadze, że polityka spójności 
jest podstawowym filarem procesu 
integracji europejskiej oraz głównym 
unijnym instrumentem wspierania 
harmonijnego rozwoju całej Unii 
Europejskiej, w szczególności poprzez 
zmniejszanie dysproporcji między 
poziomami rozwoju poszczególnych 
regionów, i że znacząco przyczynia się do 
rozwoju i dobrobytu Unii Europejskiej 
zarówno w minionym, jak i w bieżącym 
okresie programowania; podkreślając fakt, 
że ocena ex post pomimo znacznych 
osiągnięć i wyraźnego zmniejszenia różnic 
gospodarczych i społecznych ukazuje, że 
nadal istnieją duże dysproporcje 
gospodarcze, społeczne i terytorialne 
między regionami,

Or. es

Poprawka 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka spójności 
Unii Europejskiej znacząco przyczynia się 
do tego, że w minionym i bieżącym okresie 
programowania odnotowano wzrost 
produktywności we wszystkich regionach 
UE; podkreślając fakt, że ocena ex post 
ukazuje ponadto wyraźne zmniejszenie
różnic gospodarczych, społecznych i 
regionalnych; mając na uwadze, że procesy 

A. mając na uwadze, że polityka spójności 
Unii Europejskiej przyczynia się do 
zmniejszenia różnic gospodarczych, 
społecznych i regionalnych, jak pokazuje 
również ocena ex-post; mając na uwadze, 
że procesy te miały w równym stopniu 
pozytywne skutki dla zabezpieczenia 
socjalnego i dla inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska,
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te miały w równym stopniu pozytywne 
skutki dla zabezpieczenia socjalnego i dla 
inwestycji w zakresie ochrony środowiska,

Or. fr

Poprawka 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka spójności 
Unii Europejskiej znacząco przyczynia się 
do tego, że w minionym i bieżącym okresie 
programowania odnotowano wzrost 
produktywności we wszystkich regionach 
UE; podkreślając fakt, że ocena ex post 
ukazuje ponadto wyraźne zmniejszenie 
różnic gospodarczych, społecznych i 
regionalnych; mając na uwadze, że procesy 
te miały w równym stopniu pozytywne 
skutki dla zabezpieczenia socjalnego i dla 
inwestycji w zakresie ochrony środowiska,

A. mając na uwadze, że polityka spójności 
Unii Europejskiej to nowoczesna i 
długoterminowa polityka na rzecz rozwoju 
regionalnego wszystkich regionów oraz 
realizacji ogólnych celów UE; mając na 
uwadze, że polityka ta znacząco 
przyczynia się do ułatwiania 
zrównoważonego rozwoju oraz do tego, że 
w minionym i bieżącym okresie 
programowania odnotowano wzrost 
produktywności we wszystkich regionach 
UE; podkreślając fakt, że ocena ex post 
ukazuje ponadto wyraźne zmniejszenie 
różnic gospodarczych, społecznych i 
regionalnych; mając na uwadze, że procesy 
te nie zawsze miały w równym stopniu 
pozytywne skutki dla zabezpieczenia 
socjalnego i częściowo nie są zgodne z 
celami UE w zakresie ochrony klimatu 
oraz zachowania różnorodności 
biologicznej,

Or. en

Poprawka 19
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka 
spójności powstała wraz z jednolitym 
rynkiem jako najważniejszy instrument 
solidarności między państwami 
członkowskimi i regionami w Europie,

Or. fr

Poprawka 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka 
spójności służy rozwojowi innowacyjnej, 
solidarnej Europy zapewniającej ochronę 
wobec wyzwań związanych z globalizacją,

Or. fr

Poprawka 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że polityka 
spójności stanowi realną wartość dla 
obywateli, gdyż dzięki niej Europa ma 
wpływ na życie codzienne, odczuwalny w 
terenie w sposób konkretny i widoczny,

Or. fr
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Poprawka 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka spójności 
i polityka strukturalna wykazały 
elastyczność w sytuacjach kryzysowych i 
znacząco przyczyniły się do rozmaitych 
krajowych planów naprawy gospodarczej i 
programów podnoszenia kwalifikacji,

B. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i finansowy uwydatnił 
potrzebę istnienia polityki spójności, w 
ramach której można by elastycznie 
reagować na potrzeby regionów, zwłaszcza 
tych słabiej rozwiniętych, oraz że w 
sytuacjach kryzysowych ta polityka 
europejska znacząco przyczyniła się do 
rozmaitych krajowych planów naprawy 
gospodarczej i programów podnoszenia 
kwalifikacji,

Or. es

Poprawka 23
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka spójności 
i polityka strukturalna wykazały 
elastyczność w sytuacjach kryzysowych i 
znacząco przyczyniły się do rozmaitych 
krajowych planów naprawy gospodarczej i 
programów podnoszenia kwalifikacji,

B. mając na uwadze, że polityka spójności
wykazała elastyczność w sytuacjach 
kryzysowych i znacząco przyczyniły się do 
rozmaitych krajowych planów naprawy 
gospodarczej i programów podnoszenia 
kwalifikacji,

Or. en

Poprawka 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka spójności 
i polityka strukturalna wykazały 
elastyczność w sytuacjach kryzysowych i 
znacząco przyczyniły się do rozmaitych 
krajowych planów naprawy gospodarczej i 
programów podnoszenia kwalifikacji,

B. mając na uwadze, że polityka spójności 
i polityka strukturalna wykazały 
elastyczność w sytuacjach kryzysowych i 
znacząco przyczyniły się do rozmaitych 
krajowych planów naprawy gospodarczej i 
programów podnoszenia kwalifikacji oraz 
że istotne jest utrzymanie tej elastyczności,

Or. fr

Poprawka 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że europejska 
polityka strukturalna w znacznym stopniu 
przyczynia się do przezwyciężenia kryzysu 
gospodarczego i finansowego. Jej 
ukierunkowanie na wyrównanie szans i 
innowacje daje regionom europejskim 
istotne bodźce do poprawy infrastruktury, 
zwiększenia innowacyjności regionalnej 
oraz zapewnienia zrównoważonego 
ekologicznego rozwoju,

Or. de

Poprawka 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt Bb preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że regiony 
europejskie wspólnie stawiają czoła 
wyzwaniom związanym z globalizacją, 
demografią i ochroną zasobów 
naturalnych oraz że wsparcie wzrostu, a 
także spójności regionalnej i społecznej 
wiąże się z koniecznością wykorzystania 
endogennego potencjału wszystkich 
regionów,

Or. de

Poprawka 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele strategii 
lizbońskiej sprawdziło się, co potwierdzają 
znaczące udziały związane w rynku w 
przypadku celów „konwergencja” oraz 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, jednak krytycznie 
wskazując na fakt, że tylko około 20% 
projektów w ramach celu „współpraca 
terytorialna” wykazuje nastawienie na 
cele lizbońskie,

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele strategii 
lizbońskiej sprawdziło się, co potwierdzają 
znaczące udziały związane w rynku w 
przypadku celów „konwergencja” oraz 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, jednak krytycznie 
wskazując na fakt, że tylko około 20% 
projektów w ramach celu „współpraca 
terytorialna” wykazuje nastawienie na 
cele lizbońskie,

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele 
europejskie doprowadzi do 
wygenerowania wartości dodanej dla 
regionów; mając na uwadze, że 
koncentracja funduszy w bardziej 
rozwiniętych regionach na ograniczonej 
liczbie celów przyniesie efekty tylko 
wówczas, gdy podejście oddolne zapewni 
wystarczającą elastyczność w odniesieniu 
do skrojonych na miarę i 
ukierunkowanych na realizację zamierzeń 
rozwiązań regionalnych,

Or. en

Poprawka 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele strategii 
lizbońskiej sprawdziło się, co potwierdzają 
znaczące udziały związane w rynku w 
przypadku celów „konwergencja” oraz 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, jednak krytycznie 
wskazując na fakt, że tylko około 20% 
projektów w ramach celu „współpraca 
terytorialna” wykazuje nastawienie na cele 
lizbońskie,

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
powinna nadal wspierać rozwój i 
konkurencyjność, tak jak ma to miejsce w 
obecnym okresie, w którym wysoki 
odsetek kredytów z funduszy 
strukturalnych został przeznaczony na 
inwestycje ukierunkowane na cele strategii 
lizbońskiej i cele „konwergencja” oraz 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, chociaż tylko około 20% 
projektów w ramach celu „współpraca 
terytorialna” wykazuje w obecnym okresie
nastawienie na cele lizbońskie,

Or. es

Poprawka 30
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele strategii 
lizbońskiej sprawdziło się, co potwierdzają 
znaczące udziały związane w rynku w 
przypadku celów „konwergencja” oraz 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, jednak krytycznie 
wskazując na fakt, że tylko około 20% 
projektów w ramach celu „współpraca
terytorialna” wykazuje nastawienie na 
cele lizbońskie,

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele strategii 
lizbońskiej sprawdziło się, co potwierdzają 
znaczące udziały związane w rynku w 
przypadku celów „konwergencja” oraz 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”,

Or. fr

Poprawka 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele strategii 
lizbońskiej sprawdziło się, co potwierdzają 
znaczące udziały związane w rynku w 
przypadku celów „konwergencja” oraz 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, jednak krytycznie 
wskazując na fakt, że tylko około 20% 
projektów w ramach celu „współpraca 
terytorialna” wykazuje nastawienie na cele 
lizbońskie,

C. mając na uwadze, że skierowanie 
funduszy strukturalnych na cele strategii 
lizbońskiej sprawdziło się, co potwierdzają 
znaczące udziały związane w rynku w 
przypadku celów „konwergencja” i 
„konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” oraz że tylko 20% projektów 
w ramach celu „współpraca terytorialna” 
wykazuje nastawienie na cele lizbońskie,

Or. fr

Poprawka 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier



AM\865029PL.doc 17/154 PE462.896v01-00

PL

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku 
wewnętrznego, braku dyscypliny 
budżetowej oraz niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

D. mając na uwadze, że niepowodzenie 
strategii lizbońskiej nie jest spowodowane 
niewystarczającym wdrożeniem polityki 
spójności, gdyż jest to raczej skutkiem 
kryzysu finansowego, jej ukierunkowania 
na „konkurencyjność”, ograniczanie 
kosztów, likwidację państwa 
opiekuńczego, jeszcze bardziej elastyczne 
rynki pracy, liberalizację rynków, w tym 
ogólną liberalizację rynków oraz 
podsycanie polityki „zubożania sąsiada” 
prowadzonej przez państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że niepowodzenie 
strategii lizbońskiej jest spowodowane 
również metodami działania, które 
dopuszczają nieskuteczne wdrażanie tej 
strategii przez państwa członkowskie, a 
także słabościami rynku wewnętrznego, 
brakiem harmonizacji budżetowej, wysoką 
inflacją, która nieustannie zmniejsza 
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budżety gospodarstw domowych, podczas 
gdy pensje nie są zwiększane, a także 
brakiem woli politycznej państw 
członkowskich i Komisji, aby dążyć do 
osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie 
lepszych praw pracowniczych i warunków 
pracy poza Europą oraz dążenie do 
osiągnięcia wyższych stóp zatrudnienia,

Or. xm

Poprawka 34
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku 
wewnętrznego, braku dyscypliny 
budżetowej oraz niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, a raczej 
czynnikami makroekonomicznymi i 
pominięciem wielopoziomowego 
sprawowania rządów, a w szczególności 
brakiem zaangażowania szczebla 
regionalnego w opracowanie i wdrażanie 
strategii,

Or. fr

Poprawka 35
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
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wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku 
wewnętrznego, braku dyscypliny 
budżetowej oraz niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku 
wewnętrznego oraz pominięcia 
wielopoziomowego sprawowania rządów, 
a w szczególności brakiem zaangażowania 
szczebla regionalnego w opracowanie i 
wdrażanie strategii,

Or. fr

Poprawka 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku 
wewnętrznego, braku dyscypliny 
budżetowej oraz niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

Or. es

Poprawka 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
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spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku 
wewnętrznego, braku dyscypliny 
budżetowej oraz niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem wielopoziomowego 
sprawowania władzy i przypisania tej 
strategii na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, kryzysu finansowego i braków 
we wdrażaniu rynku wewnętrznego, braku 
dyscypliny budżetowej oraz 
niedostatecznych makroekonomicznych 
warunków ramowych w poszczególnych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że polityka spójności nie jest 
jedynie instrumentem realizacji strategii 
„Europa 2020”, a stałym celem Traktatu 
UE,

Or. en

Poprawka 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku
wewnętrznego, braku dyscypliny 
budżetowej oraz niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

D. mając na uwadze, że częściowe 
niepowodzenie strategii lizbońskiej nie jest 
spowodowane niewystarczającym 
wdrożeniem polityki spójności, gdyż jest to 
raczej skutkiem kryzysu finansowego i 
braków we wdrażaniu rynku 
wewnętrznego, nieodpowiednich ram 
współpracy między państwami 
członkowskimi oraz niedostatecznych 
makroekonomicznych warunków 
ramowych w poszczególnych państwach 
członkowskich,

Or. en

Poprawka 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że poziom błędów i 
nadużywanie finansowania zostały w 
ostatnich okresach znacznie ograniczone; 
ubolewając jednak nad faktem, iż polityka 
strukturalna nadal stanowi obszar polityki 
o wysokim współczynniku 
nieprawidłowości, a niektóre państwa 
członkowskie nadal nie posiadają 
skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu 
finansowania i umożliwiających 
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem,

E. mając na uwadze, że poziom błędów 
został w ostatnich okresach znacznie 
ograniczony, ale że nie zostały one 
całkowicie wyeliminowane ze względu na 
to, że niektóre państwa członkowskie nadal 
nie posiadają skutecznych mechanizmów 
ich korygowania, umożliwiających 
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem,

Or. es

Poprawka 40
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że poziom błędów i
nadużywanie finansowania zostały w 
ostatnich okresach znacznie ograniczone; 
ubolewając jednak nad faktem, iż polityka 
strukturalna nadal stanowi obszar polityki 
o wysokim współczynniku 
nieprawidłowości, a niektóre państwa 
członkowskie nadal nie posiadają 
skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu 
finansowania i umożliwiających 
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem,

E. mając na uwadze, że poziom błędów i 
nadużywanie finansowania zostały w 
ostatnich okresach znacznie ograniczone; 
ubolewając jednak nad faktem, iż polityka 
strukturalna nadal stanowi obszar polityki 
o wysokim współczynniku 
nieprawidłowości, a niektóre państwa 
członkowskie nadal nie posiadają 
skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu 
finansowania i umożliwiających 
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem; mając na uwadze, 
że odnotowano, iż znaczącą część błędów 
w polityce spójności można przypisać 
wymogom prawnym w dziedzinach 
niewchodzących w jej zakres, takich jak 
zamówienia publiczne, wymagania 
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środowiskowe i pomoc państwa,

Or. en

Poprawka 41
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że poziom błędów i 
nadużywanie finansowania zostały w 
ostatnich okresach znacznie ograniczone; 
ubolewając jednak nad faktem, iż polityka 
strukturalna nadal stanowi obszar polityki 
o wysokim współczynniku 
nieprawidłowości, a niektóre państwa 
członkowskie nadal nie posiadają 
skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu 
finansowania i umożliwiających 
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem,

E. mając na uwadze, że poziom błędów i 
nadużywanie finansowania zostały w 
ostatnich okresach znacznie ograniczone; 
ubolewając jednak nad faktem, iż polityka 
strukturalna nadal stanowi obszar polityki 
o wysokim współczynniku 
nieprawidłowości, a niektóre państwa 
członkowskie nadal nie posiadają 
skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu 
finansowania i umożliwiających 
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem lub też w wyniku 
zaniedbania albo umyślnie nie zgłosiły 
nieprawidłowości,

Or. de

Poprawka 42
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że poziom błędów i 
nadużywanie finansowania zostały w 
ostatnich okresach znacznie ograniczone; 
ubolewając jednak nad faktem, iż polityka 
strukturalna nadal stanowi obszar polityki 
o wysokim współczynniku 
nieprawidłowości, a niektóre państwa 

E. mając na uwadze, że poziom błędów i 
nadużywanie finansowania zostały w 
ostatnich okresach znacznie ograniczone; 
ubolewając jednak nad faktem, iż polityka 
spójności nadal stanowi obszar polityki o 
wysokim współczynniku 
nieprawidłowości, a niektóre państwa 
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członkowskie nadal nie posiadają 
skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu 
finansowania i umożliwiających
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem,

członkowskie nadal nie posiadają 
skutecznych mechanizmów 
przeciwdziałających nadużywaniu 
finansowania i umożliwiających 
odzyskiwanie środków wypłaconych 
niezgodnie z prawem,

Or. en

Poprawka 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się ogólnie dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i legislacyjnymi 
oraz znacznej zmianie zasad, które mają 
zastosowanie do polityki spójności,

Or. fr

Poprawka 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 

F. Mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
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strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,

strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca terytorialna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i legislacyjnymi 
w ramach unijnych procesów 
decyzyjnych,

Or. es

Poprawka 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów, 
celami horyzontalnymi i pewnością w 
zakresie planowania sprawdził się 
zasadniczo dzięki stabilnemu finansowaniu 
i przyjętemu okresowi programowania 
(7 lat), wskazując jednak na znaczne 
opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,

Or. en
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Poprawka 46
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,

Or. en

Poprawka 47
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca transgraniczna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania 
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,

F. mając na uwadze, że istniejący system 
celów polityki spójności i polityki 
strukturalnej (konwergencja, 
konkurencyjność i zatrudnienie, 
współpraca terytorialna) z podejściem 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
pewnością w zakresie planowania
sprawdził się zasadniczo dzięki stabilnemu 
finansowaniu i przyjętemu okresowi 
programowania (7 lat), wskazując jednak 
na znaczne opóźnienia w programowaniu 
uwarunkowane przedłużającymi się 
negocjacjami finansowymi i 
legislacyjnymi,
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Or. fr

Poprawka 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając jednak na uwadze istotny efekt 
progowy dotyczący regionów o 
porównywalnym poziomie rozwoju, które 
jednak korzystają z pomocy o bardzo 
różnym natężeniu – regiony w fazie 
wzrostu i przekraczające próg 75% 
średniego PKB Unii na jednego 
mieszkańca otrzymują większe wsparcie 
niż regiony w stagnacji i poniżej tego 
progu – oraz że stanowi to realny problem 
sprawiedliwego traktowania regionów 
europejskich,

Or. fr

Poprawka 49
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 
urzeczywistnienie nieograniczonego 
przepływu towarów i usług oraz swobody 
przepływu pracowników jest 
najskuteczniejszą polityką regionalną oraz 
zasadniczo przyczynia się do wyrównania 
regionalnych różnic w rozwoju,

Or. de
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Poprawka 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia równowagi gospodarki 
regionalnej i różnice społeczne oraz
specyficzne problemy strukturalne i
utrudnienia ze względu na położenie nadal 
wymagają obszernej europejskiej polityki 
spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim,

H. mając na uwadze, że zaburzenia 
równowagi gospodarki regionalnej i 
różnice społeczne, utrudnienia ze względu 
na położenie niektórych regionów (w 
szczególności regionów najbardziej 
oddalonych) jak również specyficzne 
problemy strukturalne, a także 
dostosowanie do nowych wyzwań nadal 
wymagają obszernej europejskiej polityki 
spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim,

Or. fr

Poprawka 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia równowagi gospodarki 
regionalnej i różnice społeczne oraz 
specyficzne problemy strukturalne i
utrudnienia ze względu na położenie nadal 
wymagają obszernej europejskiej polityki 
spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim,

H. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia równowagi gospodarki 
regionalnej i różnice społeczne oraz 
specyficzne problemy strukturalne, 
utrudnienia ze względu na położenie oraz 
wyzwania, wobec których stają 
europejskie regiony i które wiążą się z 
polityką spójności (globalizacja, 
demografia, zmiana klimatu, energetyka, 
włączenie społeczne i ubóstwo) nadal 
wymagają obszernej europejskiej polityki 
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spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim,

Or. en

Poprawka 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia równowagi gospodarki 
regionalnej i różnice społeczne oraz 
specyficzne problemy strukturalne i 
utrudnienia ze względu na położenie nadal 
wymagają obszernej europejskiej polityki 
spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim,

H. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia równowagi gospodarki 
regionalnej i różnice społeczne oraz 
specyficzne problemy strukturalne i 
utrudnienia ze względu na położenie nadal 
wymagają obszernej europejskiej polityki 
spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim; podkreśla w związku 
z tym, że wkład polityki spójności we 
wdrażanie strategii „Europa 2020” musi 
odzwierciedlać cele zapisane z art. 174 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz przekrojowy cel 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej ustanowiony w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej Traktatem z 
Lizbony,

Or. en

Poprawka 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia równowagi gospodarki 
regionalnej i różnice społeczne oraz 
specyficzne problemy strukturalne i 
utrudnienia ze względu na położenie nadal 
wymagają obszernej europejskiej polityki 
spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim,

H. mając na uwadze, że poważne 
zaburzenia równowagi gospodarki 
regionalnej i różnice społeczne oraz 
specyficzne problemy strukturalne i 
utrudnienia ze względu na położenie nadal 
wymagają obszernej i dobrze 
ugruntowanej europejskiej polityki 
spójności we wszystkich regionach 
europejskich, co określono także w 
traktacie lizbońskim,

Or. en

Poprawka 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

H a. mając na uwadze, że wartości i 
zasady Unii Europejskiej zapisane w 
Traktacie z Lizbony (w tym demokracja, 
prawa człowieka, solidarność, równość 
kobiet i mężczyzn oraz sprawiedliwość 
społeczna) powinny stanowić ramy 
polityki spójności i znaleźć 
odzwierciedlenie w procesie 
programowania i oceny,

Or. en

Poprawka 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze niedostateczne 
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wykorzystanie wymiaru zewnętrznego 
polityki spójności, szczególnie wobec 
regionów peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych; wobec tego, że zbyt niskie 
możliwości budżetowe niektórych państw 
trzecich mogą ograniczać ich możliwości 
współfinansowania niektórych 
przedsięwzięć,

Or. fr

Poprawka 56
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze znaczenie 
strategiczne polityki spójności nie 
powinna ona ulegać dostosowaniom 
wprowadzanym podczas prowadzonych w 
przyszłości negocjacji budżetowych,

Or. fr

Poprawka 57
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Punkt Hb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że miasta są 
miejscem tworzenia bogactwa, ale również 
koncentracji najostrzejszych problemów 
ekonomicznych i społecznych,

Or. fr
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Poprawka 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zrównoważone 
wsparcie i rozwój regionów konwergencji 
wpływa pozytywnie na popyt rynkowy na 
towary i usługi, co wywiera także wyraźne 
pozytywne efekty dla zamożniejszych 
państw członkowskich UE,

G. mając na uwadze, że zrównoważone 
wsparcie i rozwój regionów konwergencji 
wpływa pozytywnie na całą gospodarkę 
europejską, co wywiera także wyraźne 
pozytywne efekty dla zamożniejszych 
państw członkowskich UE,

Or. fr

Poprawka 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. domaga się wyraźniejszego 
podkreślenia europejskiej wartości 
dodanej w przypadku programów polityki 
spójności i polityki strukturalnej; 
dostrzega tę wartość, gdy przedsięwzięcia 
UE prowadzą do trwałej i mierzalnej 
poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby 
możliwa bez impulsu ze strony Europy;

1. podkreśla niekwestionowaną wartość 
dodaną programów polityki spójności; 
dostrzega tę wartość, gdy dzięki 
działaniom na szczeblu europejskim 
osiąga się oczywiste korzyści, dodatkowe 
względem tych, które uzyskuje się dzięki 
środkom przyjętym przez poszczególne 
państwa członkowskie, co przyczynia się 
do skuteczniejszego osiągnięcia 
uzgodnionych celów polityki i 
zmniejszenia wydatków poszczególnych 
krajów; zauważa, że aby osiągnąć większą 
europejską wartość dodaną należy 
skoncentrować zasoby tam, gdzie mogą 
generować większe korzyści oraz że zasady 
pomocniczości i proporcjonalności są 
podstawowymi kryteriami do określenia 
tego;

Or. es
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Poprawka 60
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby 
możliwa bez impulsu ze strony Europy;

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej wszystkich regionów 
europejskich, która nie byłaby możliwa 
wobec impulsu ze strony Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby 
możliwa bez impulsu ze strony Europy;

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do 
zrównoważonej poprawy sytuacji 
gospodarczej, infrastrukturalnej, społecznej 
i/lub ekologicznej regionu znajdującego się 
w niekorzystnym położeniu, która nie 
byłaby możliwa bez impulsu ze strony 
Europy;
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Or. en

Poprawka 62
Salvatore Caronna

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej,
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby 
możliwa bez impulsu ze strony Europy;

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji i rozwoju pod 
względem gospodarczym, 
infrastrukturalnym, społecznym i/lub 
ekologicznym, co nie byłoby możliwe bez 
impulsu ze strony Europy;

Or. it

Poprawka 63
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby 
możliwa bez impulsu ze strony Europy;

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej mniej rozwiniętych regionów 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu, która nie byłaby możliwa bez 
impulsu ze strony Europy;

Or. bg
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Poprawka 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub
ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby 
możliwa bez impulsu ze strony Europy;

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 
mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
terytorialnej, infrastrukturalnej, społecznej 
i/lub ekologicznej regionów, która nie 
byłaby możliwa bez impulsu ze strony Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. 1a (nowy)
podkreśla, że europejska wartość dodana 
polityki spójności jest niekwestionowana, 
ponieważ polityka ta prowadzi do 
zrównoważonego rozwoju, jak również 
wykazuje solidarność europejską,
zmierzając do zmniejszenia nierówności w 
poziomach rozwoju regionów 
europejskich, stanowi ugruntowany 
mechanizm zapewniający wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie i jest od 
kilkudziesięciu lat jedną z 
najważniejszych, najwidoczniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki Unii; 
zaznacza jednak, że w ramach 
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nowoczesnej polityki spójności należy 
przeprowadzić liczne reformy, szczególnie 
uprościć sposób jej realizacji, a także 
promować na tej podstawie synergie z 
innymi strategiami i instrumentami 
politycznymi;

Or. en

Poprawka 66
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że polityka spójności powinna 
wspierać unijną spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną, która ma 
podstawowe znaczenie dla przyszłości 
integracji europejskiej, zapewnienia 
równych szans swoim regionom poprzez 
likwidowanie występujących w nich 
największych utrudnień i wspieranie ich 
potencjału rozwojowego, co jest jedynym 
sposobem zmniejszenia zaburzeń 
równowagi strukturalnej i asymetrii w 
zakresie konkurencyjności w UE;

Or. pt

Poprawka 67
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności i polityki 
strukturalnej; dostrzega tę wartość, gdy 
przedsięwzięcia UE prowadzą do trwałej i 

1. domaga się wyraźniejszego podkreślenia 
europejskiej wartości dodanej w przypadku 
programów polityki spójności; dostrzega tę 
wartość, gdy przedsięwzięcia UE prowadzą 
do trwałej i mierzalnej poprawy sytuacji 
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mierzalnej poprawy sytuacji gospodarczej, 
infrastrukturalnej, społecznej i/lub 
ekologicznej regionu znajdującego się w 
niekorzystnym położeniu, która nie byłaby 
możliwa bez impulsu ze strony Europy;

gospodarczej, infrastrukturalnej, społecznej 
i/lub ekologicznej regionu znajdującego się 
w niekorzystnym położeniu, która nie 
byłaby możliwa bez impulsu ze strony 
Europy;

Or. en

Poprawka 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 
badawczych, ochrony środowiska, 
oszczędności zasobów naturalnych, 
rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, 
spójności społecznej lub transgranicznego 
rozwoju, co nie byłoby możliwe bez 
impulsu ze strony Europy;

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
w ramach polityki spójności dostrzega 
ponadto w tym, że przyczynia się ono do 
ukierunkowania inwestycji publicznych i 
prywatnych na osiąganie europejskich 
priorytetów i celów, co daje rezultaty na 
szczeblu europejskim, których nie zdołano 
by osiągnąć wyłącznie poprzez 
przedsięwzięcia na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym;

Or. es

Poprawka 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
spójności społecznej, zmniejszenia 
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badawczych, ochrony środowiska, 
oszczędności zasobów naturalnych, 
rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, 
spójności społecznej lub transgranicznego 
rozwoju, co nie byłoby możliwe bez 
impulsu ze strony Europy;

ubóstwa i bezrobocia, utrzymania 
świadczeń socjalnych wysokiej jakości,
ochrony środowiska, badań naukowych, 
wzrostu gospodarczego, oszczędności 
zasobów naturalnych, zrównoważonych 
dostaw energii lub transgranicznego 
rozwoju, które powinny być ambitnie 
realizowane przez Unię Europejską;

Or. fr

Poprawka 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 
badawczych, ochrony środowiska, 
oszczędności zasobów naturalnych, 
rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności 
społecznej lub transgranicznego rozwoju, 
co nie byłoby możliwe bez impulsu ze 
strony Europy;

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
integracji europejskiej, wzrostu 
gospodarczego, osiągnięć badawczych, 
ochrony środowiska, kultury, oszczędności 
zasobów naturalnych, rozwoju 
demograficznego, zrównoważonych 
dostaw energii, spójności społecznej lub 
transgranicznego rozwoju, co nie byłoby 
możliwe bez impulsu ze strony Europy;

Or. en

Poprawka 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 
badawczych, ochrony środowiska, 
oszczędności zasobów naturalnych, 
rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności 
społecznej lub transgranicznego rozwoju, 
co nie byłoby możliwe bez impulsu ze 
strony Europy;

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 
badawczych, ochrony środowiska i 
klimatu, oszczędności zasobów 
naturalnych, rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności 
społecznej lub transgranicznego rozwoju, 
co nie byłoby możliwe bez impulsu ze 
strony Europy;

Or. en

Poprawka 72
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 
badawczych, ochrony środowiska, 
oszczędności zasobów naturalnych, 
rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności 
społecznej lub transgranicznego rozwoju, 
co nie byłoby możliwe bez impulsu ze 
strony Europy;

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego przyczyniają się 
wspólnie do osiągania ogólnoeuropejskich 
celów w zakresie wzrostu gospodarczego, 
osiągnięć badawczych, ochrony 
środowiska, oszczędności zasobów 
naturalnych, rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności 
społecznej lub transgranicznego rozwoju, 
co nie byłoby możliwe bez impulsu ze 
strony Europy;

Or. cs

Poprawka 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller



AM\865029PL.doc 39/154 PE462.896v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 
badawczych, ochrony środowiska, 
oszczędności zasobów naturalnych, 
rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności 
społecznej lub transgranicznego rozwoju, 
co nie byłoby możliwe bez impulsu ze 
strony Europy;

2. wartość dodaną europejskiego wsparcia 
dostrzega ponadto, gdy wspierane 
przedsięwzięcia szczebla regionalnego 
przyczyniają się wspólnie do osiągania 
ogólnoeuropejskich celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, osiągnięć 
badawczych, ochrony środowiska, 
oszczędności zasobów naturalnych, sportu, 
rozwoju demograficznego, 
zrównoważonych dostaw energii, spójności 
społecznej lub transgranicznego rozwoju, 
co nie byłoby możliwe bez impulsu ze 
strony Europy;

Or. en

Poprawka 74
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla jednak, że zachodzi pilna 
potrzeba podjęcia kwestii adekwatności i 
dostępności danych na temat udziału 
regionalnego w programach ramowych i 
innych programach badań i innowacji 
finansowanych przez UE, aby umożliwić 
władzom lokalnym i regionalnym 
benchmarking swoich działań na szczeblu 
UE oraz właściwą identyfikację słabości 
strukturalnych tych działań;

Or. en

Poprawka 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie, w związku z czym Komisja 
Europejska powinna zapewnić 
systematyczne wdrażanie zasady 
wielopoziomowego sprawowania władzy 
oraz zaangażowanie władz lokalnych i 
regionalnych w przygotowania, realizację, 
monitorowanie i ocenę; uznaje, że takie 
zasady jak zasada podejścia oddolnego, 
udziału społecznego i podejścia 
zintegrowanego przyczyniają się do 
skutecznej realizacji polityki spójności;
domaga się, by ta zasada stała się prawnie 
wiążąca i była dalej wzmacniana, także 
poprzez pomoc techniczną, budowanie 
zdolności partnerów oraz postęp w 
kontekście upraszczania; wzywa do 
jasnego przewodnictwa i skutecznych 
kontroli ze strony Komisji, tak aby 
zapewnić pełną zgodność z wiążącymi 
wymogami zasady partnerstwa, co 
nieodzownie angażuje władze lokalne i 
regionalne, a także, zgodnie z Traktatem, 
partnerów społecznych, środowiskowych i 
podmioty odpowiedzialne za 
uwzględnianie aspektu płci;

Or. en

Poprawka 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
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dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

dzięki zdecentralizowanemu podejściu i 
zasadzie wielopoziomowego sprawowania 
rządów (multi-level-governance) znaczny 
potencjał polityki spójności; ponadto 
wzywa do wzmocnienia zasady partnerstwa 
z lokalnymi i regionalnymi partnerami 
oraz zwiększenia udziału zaangażowanych 
w nie partnerów społecznych i 
gospodarczych;

Or. es

Poprawka 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; potwierdza, że zasada 
partnerstwa, a tym samym zaangażowanie 
partnerów ekonomicznych i społecznych 
oraz innych lokalnych i regionalnych 
zainteresowanych podmiotów na 
wszystkich etapach wsparcia z funduszy 
strukturalnych okazało się skuteczne w 
kontekście zwiększania akceptacji dla tych 
środków oraz zapewniania ich właściwego 
ukierunkowania; domaga się, by zasadę 
partnerstwa uczynić obowiązkową;

Or. en

Poprawka 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; uznaje kompleksowe struktury i 
odpowiedzialność w ramach 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
za realizację zasady pomocniczości; 
domaga się kontynuacji wzmacniania tej 
zasady partnerstwa oraz poczucia 
przynależności zaangażowanych 
podmiotów poprzez wprowadzenie do 
paktu terytorialnego wiążących 
postanowień, co do których decyzje 
podejmą poszczególne państwa 
członkowskie, tak aby stymulować m.in. 
planowanie i wdrażanie bardziej 
zorientowane na wyniki;

Or. en

Poprawka 79
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. widzi – w kontekście spójności 
terytorialnej – we wdrażaniu europejskich 
celów dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie, a także uznanie znaczenia władz 
regionalnych w procesie tworzenia i 
wdrażania polityki spójności; domaga się 
kontynuacji wzmacniania tej zasady 
partnerstwa; 
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Or. pt

Poprawka 80
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. Nie dotyczy wersji angielskiej.

Or. bg

Poprawka 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa, jak 
również debaty w Radzie i Parlamencie 
Europejskim sprzyjającej przejrzystości, 
ponoszeniu przez wszystkich 
odpowiedzialności i ocenie skutków 
polityki spójności;

Or. fr
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Poprawka 82
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa; nowe 
zasady powinny wymagać od państw 
członkowskich angażowania w 
strukturyzowany i systematyczny sposób 
szczebli lokalnych i regionalnych w proces 
planowania, podejmowania decyzji, 
wdrażania, monitorowania i oceny;

Or. en

Poprawka 83
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa;

3. widzi we wdrażaniu europejskich celów 
dzięki zasadzie podziału 
odpowiedzialności i wielopoziomowego 
sprawowania rządów (multi-level-
governance) znaczną zaletę polityki 
spójności i przy tym wartość dodaną samą 
w sobie; domaga się kontynuacji 
wzmacniania tej zasady partnerstwa; nowe 
regulacje powinny umożliwiać władzom 
lokalnym i regionalnym udział w procesie 
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podejmowania decyzji, wdrażania, 
monitorowania i oceny;

Or. en

Poprawka 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że uwzględnianie aspektu 
płci to zasada horyzontalna wszystkich 
strukturalnych funduszy i inwestycji, a 
zatem jej wdrażanie to wstępny warunek 
przyszłego finansowania i musi zostać 
określone w dokumentach 
programowych;

Or. en

Poprawka 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju;

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się w 
wyniku kryzysu gospodarczego i 
finansowego – zaburzenia równowagi i 
dlatego polityka spójności nadal musi się 
koncentrować na zmniejszaniu
regionalnych różnic w konwergencji i 
rozwoju i objąć wszystkie regiony Unii 
Europejskiej z elastycznością niezbędną 
do umożliwienia jej adaptacji do 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej 
każdego z nich;
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Or. es

Poprawka 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju;

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
zmniejszaniu regionalnych różnic w 
rozwoju oraz na zintegrowanym 
zrównoważonym rozwoju;

Or. en

Poprawka 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju;

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
zmniejszaniu różnic w harmonijnym 
rozwoju wszystkich regionów 
europejskich;

Or. fr
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Poprawka 88
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju;

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju i wspieraniu potencjału 
rozwojowego europejskich regionów, 
przyczyniając się w ten sposób do 
osiągania celów strategii „Europa 2020” 
w obszarze spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Or. pt

Poprawka 89
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju;

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju, bez względu na to, którego 
państwa członkowskiego dotyczą;

Or. en
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Poprawka 90
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich nawet pogłębiające się –
zaburzenia równowagi i dlatego polityka 
spójności nadal musi się koncentrować na 
wyrównywaniu regionalnych różnic w 
rozwoju;

4. podkreśla, że różnice regionalne 
wprawdzie zmalały, ale nadal istnieją 
znaczne – w niektórych państwach 
członkowskich lub między nimi nawet 
pogłębiające się – zaburzenia równowagi i 
dlatego polityka spójności nadal musi się 
koncentrować na wyrównywaniu 
regionalnych różnic w rozwoju;

Or. en

Poprawka 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się –
podobnie jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby 
określonych regionów o szczególnie 
utrudnionych warunkach geograficzno-
demograficznych; w związku z tym 
domaga się, aby w priorytetach 
strategicznych w szczególny sposób 
uwzględniono potrzeby regionów 
wyspiarskich, górskich i rzadko 
zaludnionych; ponadto wzywa do 
rozważenia utrzymania lub ustanowienia 
pewnych preferencji w odniesieniu do 
regionów najbardziej oddalonych oraz 
obszarów przygranicznych, lądowych i 
morskich;

Or. es

Poprawka 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie,
warunki demograficzne lub szczególne 
ograniczenia; domaga się – podobnie jak 
w przeszłości – zachowania szczególnych 
preferencyjnych warunków wsparcia dla 
typów regionów w szczególnie trudnym 
położeniu (regiony najbardziej oddalone, 
bardzo rzadko zaludnione regiony 
wysunięte najbardziej na północ, regiony 
wyspiarskie, górskie i przygraniczne) a w 
szczególności przyznanie regionom 
najbardziej oddalonym dodatkowych 
środków specjalnych w ramach EFRR;

Or. fr

Poprawka 93
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; zauważa, że m.in. w 
słabo zaludnionych północnych regionach 
ciągle występują utrudnione warunki, 
takie jak niewielkie zaludnienie, duże 
odległości i klimat północny; domaga się –
podobnie jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów, o których 
mowa w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, znajdujących się w 
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szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

Or. fi

Poprawka 94
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów, o których 
mowa w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, znajdujących się w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne) w postaci bardziej 
korzystnych warunków inwestowania w 
tych regionach w formie bezpośredniej 
pomocy lub zwolnień podatkowych;

Or. el

Poprawka 95
Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania, w tym peryferyjnych 
obszarów wiejskich, ze względu na 
położenie i warunki naturalne; domaga się 
– podobnie jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne); dostrzega w tym 
kontekście szansę dla rozwoju 
gospodarczego obszarów o szczególnie 
utrudnionych warunkach poprzez 
właściwe wykorzystanie i wsparcie 
endogenicznego potencjału obszarów 
wiejskich, w tym ich walorów 
środowiskowych i kulturowych;

Or. pl

Poprawka 96
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne, zwracając szczególną 
uwagę na stale występujące w nich 
utrudnienia, a także na ich potencjał; 
domaga się – podobnie jak w przeszłości –
zachowania szczególnych preferencyjnych 
warunków wsparcia dla typów regionów, o 
których mowa w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
znajdujących się w szczególnie trudnym 
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położeniu (regiony najbardziej oddalone, 
bardzo rzadko zaludnione regiony 
wysunięte najbardziej na północ, regiony 
wyspiarskie, górskie i przygraniczne); 

Or. pt

Poprawka 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu, o których 
mowa w art. 349 i 174 Traktatu z Lizbony
(regiony najbardziej oddalone oraz bardzo 
rzadko zaludnione regiony wysunięte 
najbardziej na północ, regiony wyspiarskie, 
górskie i przygraniczne);

Or. fr

Poprawka 98
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
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jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia i specjalnego finansowania 
budżetowego dla typów regionów, o 
których mowa w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
znajdujących się w szczególnie trudnym 
położeniu (regiony najbardziej oddalone, 
bardzo rzadko zaludnione regiony 
wysunięte najbardziej na północ, regiony 
wyspiarskie, górskie i przygraniczne);

Or. fi

Poprawka 99
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia – pod warunkiem, że są one 
skuteczne i mają europejską wartość 
dodaną – dla typów regionów, o których 
mowa w Traktacie o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, znajdujących się w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

Or. cs

Poprawka 100
Derek Vaughan
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się od państw 
członkowskich – podobnie jak w 
przeszłości – zachowania szczególnych 
preferencyjnych warunków wsparcia dla 
typów regionów w szczególnie trudnym 
położeniu (uwzględniając, lecz nie tylko, 
regiony najbardziej oddalone, bardzo 
rzadko zaludnione regiony oraz regiony 
wysunięte najbardziej na północ, regiony 
wyspiarskie, górskie i przygraniczne);

Or. en

Poprawka 101
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (bardzo 
rzadko zaludnione regiony wysunięte 
najbardziej na północ, regiony wyspiarskie, 
górskie i przygraniczne);

Or. en
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Poprawka 102
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się – podobnie 
jak w przeszłości – zachowania 
szczególnych preferencyjnych warunków 
wsparcia dla typów regionów w 
szczególnie trudnym położeniu (regiony 
najbardziej oddalone, bardzo rzadko 
zaludnione regiony wysunięte najbardziej 
na północ, regiony wyspiarskie, górskie i 
przygraniczne);

5. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o szczególnie utrudnionych warunkach 
gospodarowania ze względu na położenie i 
warunki naturalne; domaga się od państw 
członkowskich – podobnie jak w 
przeszłości – zachowania szczególnych 
preferencyjnych warunków wsparcia dla 
typów regionów w szczególnie trudnym 
położeniu (regiony najbardziej oddalone, 
bardzo rzadko zaludnione regiony 
wysunięte najbardziej na północ, regiony 
wyspiarskie, górskie i przygraniczne);

Or. en

Poprawka 103
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje specjalny status regionów 
najbardziej oddalonych, na których 
strukturalną sytuację społeczną i 
gospodarczą składa się ich oddalenie, 
izolacja, mała powierzchnia, trudne 
warunki topograficzne i klimatyczne, 
ekonomiczna zależność od kilku 
produktów, co określono w Traktacie;

Or. en

Poprawka 104
Joachim Zeller
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Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla szczególne wymogi 
większych ośrodków miejskich w 
odniesieniu do złożoności ich funkcji 
społecznych, gospodarczych i związanych 
ze środowiskiem;

Or. de

Poprawka 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zauważa szczególne potrzeby regionów 
o wyjątkowo trudnych warunkach 
rozwoju ze względu na zmiany 
demograficzne; ponownie wzywa do 
zachowania szczególnych preferencyjnych 
warunków wsparcia dla tego rodzaju 
regionów;

Or. en

Poprawka 106
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 

6. podkreśla, że polityka spójności wnosi 
znaczny wkład w rozwój ekonomiczny i 
społeczny Unii, w wyniku czego wspiera 
jej konkurencyjność wśród globalnej 
konkurencji wtedy, gdy pobudza rozwój 
każdego regionu; przypomina w tym 
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2020”; samym celu, że należy sprzyjać lepszej 
koordynacji z innymi politykami 
wspólnotowymi; uważa, że polityka 
spójności powinna być skierowana do
wszystkich regionów;

Or. fr

Poprawka 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może sprostać 
wyzwaniom podwójnego kryzysu –
gospodarczego i klimatycznego – tylko 
wtedy, gdy spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna zostanie uzyskana 
we wszystkich regionach UE; podkreśla, 
że polityka spójności musi wykorzystywać 
potencjał rozwoju wszystkich regionów i 
tylko w ten sposób może znacząco 
przyczynić się do realizacji celów 
określonych w strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Unia Europejska może 
zachować konkurencyjność wśród 
globalnej konkurencji tylko wtedy, gdy 
polityka spójności będzie wystarczająco 
elastyczna, aby regiony mogły dostosować 
ją do wdrażania strategii „Europa 2020” 
zgodnie z własnymi wewnętrznymi 
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potrzebami i w ten sposób mogły 
wykorzystać cały jej potencjał rozwojowy;

Or. es

Poprawka 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”; uważa, że polityka spójności nie 
jest podrzędna w stosunku do strategii 
„Europa 2020”, natomiast w dużym 
stopniu przyczynia się do realizacji jej 
celów. Uważa, że odpowiednia i 
autonomiczna polityka spójności to 
wstępny warunek skutecznego wspólnego 
działania UE, ponieważ przyczynia się do 
zmniejszenia nierówności na szczeblu 
regionalnym i lokalnym i umożliwia 
konsolidację celów strategicznych oraz 
potrzeb lokalnych z potencjałem w tej 
dziedzinie; podkreśla, że polityka 
spójności ze swoim horyzontalnym 
charakterem przyczynia się do realizacji 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”; w tym kontekście podkreśla, że 
celowe wykorzystanie środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych 
w oparciu o zakrojone na szeroką skalę 
podejście terytorialne musi ponadto 
przyczynić się do wyrównania słabości 
strukturalnych również w silniejszych 
regionach, a także do przeciwdziałania 
ewentualnym słabościom;

Or. de

Poprawka 111
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”; zauważa w związku z tym potrzebę 
tworzenia wszystkich typów infrastruktury 
– transportowej, społecznej, edukacyjnej, 
ochrony zdrowia i ochrony środowiska –
zgodnie z podobnymi standardami we 
wszystkich regionach państw 
członkowskich, a polityka spójności daje 
możliwość takiego rodzaju rozwoju;

Or. ro
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Poprawka 112
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”; domaga się w związku z tym, aby 
polityka spójności w dalszym ciągu miała 
na uwadze przyszłość wszystkich regionów 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 113
Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”; W tym kontekście zauważa 
endogeniczny potencjał obszarów 
wiejskich, jako szansę na rozwój nie tylko 
wokół aglomeracji i dużych miast;

Or. pl
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Poprawka 114
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”; uważa, że należy stworzyć 
skuteczny system monitoringu, aby 
koordynować strategię „Europa 2020” i 
politykę spójności;

Or. fi

Poprawka 115
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wąskich gardeł określonych w strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 116
Peter Simon
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów i miast do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

6. podkreśla, że Wspólnota może istnieć 
wśród globalnej konkurencji tylko wtedy, 
gdy polityka spójności będzie 
wykorzystywać potencjał rozwoju 
wszystkich regionów i miast do zwalczania 
wyzwań określonych w strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 118
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla jednak, że polityka spójności 
nie jest jedynie narzędziem wdrażania 
strategii „Europa 2020”. Ciągła 
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koncentracja na podstawowych zasadach 
polityki spójności przyniesie wartość 
dodaną w postaci utrzymania osiągnięć 
strategii „Europa 2020” nawet po 
zakończeniu jej realizacji;

Or. en

Poprawka 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 
podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju w 
całej Unii Europejskiej, i podkreśla, że 
traktat lizboński dodał do celów spójności 
gospodarczej i społecznej także „spójność 
terytorialną”;

Or. es

Poprawka 120
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 
podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 
podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej; 
podkreśla wreszcie, że „spójność 
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terytorialna” musi rozgrywać się również 
poniżej szczebla regionalnego, w 
szczególności na obszarach miejskich 
(dzielnice miast w trudnej sytuacji, 
zjawisko niekontrolowanego rozwoju 
miast), również w regionach uznawanych 
za zamożne;

Or. fr

Poprawka 121
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 
podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 
podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;
podkreśla ponadto korzyści wynikające z 
partnerstw regionalnych decydujących o 
wykorzystaniu funduszy regionalnych i 
społecznych;

Or. sv

Poprawka 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że polityka spójności musi 7. przypomina, że polityka spójności musi 
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być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 
podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
terytorialnej i podkreśla, że traktat 
lizboński dodał do celów spójności 
gospodarczej i społecznej także „spójność 
terytorialną”; stwierdza, że cel ten nadal 
pozostaje nierozłącznie powiązany z 
wyzwaniami w zakresie spójności 
gospodarczej i społecznej i zwiększa 
europejską wartość dodaną polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 123
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i
podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 
poniżej szczebla regionalnego;podkreśla, 
że traktat lizboński dodał do celów 
spójności gospodarczej i społecznej także 
„spójność terytorialną”; stwierdza, że cel 
ten nadal pozostaje nierozłącznie
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

Or. fr

Poprawka 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej („spójność terytorialna”) i 

7. przypomina, że polityka spójności musi 
być w dalszym ciągu poświęcona spójności 
regionalnej oraz spójności terytorialnej i 
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podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

podkreśla, że traktat lizboński dodał do 
celów spójności gospodarczej i społecznej 
także „spójność terytorialną”; stwierdza, że 
cel ten nadal pozostaje nierozłącznie 
powiązany z wyzwaniami w zakresie 
spójności gospodarczej i społecznej;

Or. en

Poprawka 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę zastosowania 
podejścia o bardziej terytorialnym i 
zintegrowanym charakterze przy 
uwalnianiu potencjału na szczeblu 
subregionalnym i lokalnym, tak aby 
zwiększyć synergie i podjąć kwestię 
zmarginalizowanych wspólnot; wzywa do 
ustanowienia wspólnych ram dla podejść 
do rozwoju lokalnego, które wprowadzą 
komplementarność istniejących funduszy, 
umożliwiając lokalnym grupom działania 
pozyskiwanie funduszy z wielu źródeł o 
charakterze terytorialnym i lepsze 
wykorzystanie dotacji globalnych;

Or. en

Poprawka 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 

8. uważa, że strategie makroregionalne 
mogą być skutecznym narzędziem 
promowania współpracy pomiędzy 
członkami makroregionów w określonych 
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podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na 
przykład w zakresie ochrony środowiska; 
dostrzega szansę precyzyjniejszego 
wykorzystania funduszy strukturalnych UE 
poprzez lepszą koordynację istniejących 
możliwości wsparcia;

obszarach funkcjonalnych i że mogą
poprawić współpracę między różnymi 
poziomami zarządzania przy 
jednoczesnym realizowaniu celów polityki 
Unii Europejskiej zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”; dostrzega szansę 
precyzyjniejszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

Or. es

Poprawka 127
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na 
przykład w zakresie ochrony środowiska; 
dostrzega szansę precyzyjniejszego 
wykorzystania funduszy strukturalnych UE 
poprzez lepszą koordynację istniejących 
możliwości wsparcia;

8. apeluje do Komisji o wykorzystanie
strategii makroregionalnych, jako jednego
z podstawowych narzędzi współpracy 
ponadregionalnej w zakresie ochrony 
środowiska; dostrzega szansę 
precyzyjniejszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

Or. pl

Poprawka 128
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 8. wzywa państwa członkowskie do 
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makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

zwracania większej uwagi na wdrażanie 
strategii makroregionalnych, ponieważ to 
pozwoliłoby wykorzystać potencjał 
ponadregionalny i sprostać wyzwaniom
związanym z uwarunkowaniami 
naturalnymi na przykład w zakresie 
ochrony środowiska, pojawiającym się w 
danym regionie; dostrzega szansę 
precyzyjniejszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia i częstsze planowanie 
długoterminowe na szczeblach 
międzyrządowym i międzyregionalnym;

Or. lt

Poprawka 129
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na 
przykład w zakresie ochrony środowiska; 
dostrzega szansę precyzyjniejszego 
wykorzystania funduszy strukturalnych UE 
poprzez lepszą koordynację istniejących 
możliwości wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wspólnych wyzwań, 
umożliwiając tym samym bardziej 
efektywny, zrównoważony i trwały rozwój; 
dostrzega szansę precyzyjniejszego 
wykorzystania funduszy strukturalnych UE 
poprzez lepszą koordynację istniejących 
możliwości wsparcia;

Or. en

Poprawka 130
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych, pod warunkiem 
włączenia władz regionalnych w 
sprawowanie rządów i nadania im 
konkretnego znaczenia, szczególnie w 
zarządzaniu programami, w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia; uważa, że w perspektywie 
silniejszego powiązania polityki spójności 
z polityką sąsiedztwa można zastosować 
podejście makroregionalne, które nie 
wymaga dodatkowych funduszy;

Or. fr

Poprawka 131
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia; odnotowuje następnie, że plany 
rozwoju lokalnego mogłyby okazać się 
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najbardziej efektywną metodą realizacji 
celów polityki spójności w oparciu o 
zintegrowaną realizację przedsięwzięć na 
szczeblu lokalnym bazującą na podejściu 
oddolnym;

Or. en

Poprawka 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
pokonywaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi choćby w 
zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
pokonywaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi choćby w 
zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia; w odniesieniu do tych strategii 
nie należy już jednak tworzyć nowych 
instrumentów, środków finansowych lub 
struktur wdrożeniowych;

Or. de

Poprawka 133
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
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uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia; uważa jednak, że finansowanie 
przeznaczane na wspieranie celów 
makroregionalnych nie może negatywnie 
wpływać na wsparcie finansowe udzielane 
regionom w związku z projektami na rzecz 
rozwoju, prowadzonymi na mniejszą 
skalę;

Or. ro

Poprawka 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
wskazuje na potrzebę bardziej 
efektywnego powiązania programów 
współpracy terytorialnej ze strategiami 
terytorialnymi, które bazują na 
zobowiązaniach dzielonych z 
regionalnymi zainteresowanymi 
podmiotami; dostrzega szansę 
precyzyjniejszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

Or. en
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Poprawka 135
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych, pod warunkiem 
włączenia władz regionalnych w 
zarządzanie nimi i nadanie im 
konkretnych zadań w ramach 
prowadzenia programów, w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

Or. fr

Poprawka 136
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia; podkreśla, że zaangażowanie 
państw członkowskich ma również 
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decydujące znacznie dla pomyślnego 
wdrażania strategii makroregionalnych;

Or. sv

Poprawka 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia bez konieczności zwiększenia 
środków przeznaczonych na finansowanie 
tych obszarów współpracy 
międzyregionalnej;

Or. es

Poprawka 138
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
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w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

w zakresie ochrony środowiska oraz 
wykorzystywania zasobów i potencjału 
rozwojowego; dostrzega szansę 
precyzyjniejszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

Or. el

Poprawka 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na 
przykład w zakresie ochrony środowiska; 
dostrzega szansę precyzyjniejszego 
wykorzystania funduszy strukturalnych UE 
poprzez lepszą koordynację istniejących 
możliwości wsparcia;

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
wspólnymi celami, takimi jak ochrona 
środowiska; dostrzega szansę 
precyzyjniejszego wykorzystania funduszy 
strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

Or. fr

Poprawka 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 

8. dostrzega wielką szansę dla strategii 
makroregionalnych w lepszym 
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wykorzystaniu potencjału 
ponadregionalnego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

wykorzystaniu potencjału 
ponadnarodowego i wspólnym 
podejmowaniu wyzwań związanych z 
uwarunkowaniami naturalnymi na przykład 
w zakresie ochrony środowiska; dostrzega 
szansę precyzyjniejszego wykorzystania 
funduszy strukturalnych UE poprzez lepszą 
koordynację istniejących możliwości 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 141
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla jednak potrzebę 
dopilnowania, aby podczas 
opracowywania swoich polityk spójności 
regiony nie mogły być karane z uwagi na 
nierealizowanie przez państwa 
członkowskie założeń 
makroekonomicznych i finansowych, 
przede wszystkim z uwagi na to, że polityki 
te mają podstawowe znacznie dla 
ułatwiania ograniczania dysproporcji 
między regionami Europy, a takie kary, do 
nałożenia których w wielu przypadkach 
regiony w ogóle by się nie przyczyniały, 
doprowadziłyby jedynie do pogłębiania 
tych dysproporcji; 

Or. pt

Poprawka 142
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o 
wystarczającej odpowiedzialności za 
wdrażanie programów; domaga się 
zamiast tego intensywniejszej koordynacji 
strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;

9. uważa, że programy operacyjne 
opracowane dla funkcjonalnych jednostek 
terytorialnych (takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz, masywy 
górskie lub dorzecza) mogą przynieść 
wartość dodaną dla interwencji 
wspólnotowej, w szczególności ze względu 
na udział we wdrażaniu celu spójności 
terytorialnej; oparcie dla tych programów 
powinny stanowić właściwe władze 
regionalne, które mogą zapewnić ich
wdrażanie lub koordynację;

Or. fr

Poprawka 143
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o 
wystarczającej odpowiedzialności za 
wdrażanie programów; domaga się 
zamiast tego intensywniejszej koordynacji 
strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;

9. domaga się intensywniejszej koordynacji 
strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. ro
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Poprawka 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o 
wystarczającej odpowiedzialności za
wdrażanie programów; domaga się zamiast 
tego intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. podkreśla, że własne programy 
operacyjne, w tym programy operacyjne 
wieloregionalne, mogą wnieść wartość 
dodaną w odpowiedzi na wspólne 
wyzwania dla funkcjonalnych terytoriów,
takich jak regiony metropolitalne, baseny 
mórz, koryta rzek lub obszary górskie; 
uważa, że zgodnie z zasadą partnerstwa
wdrażanie tych programów należy do 
wspólnej odpowiedzialności, którą należy 
utrzymać; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. fr

Poprawka 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o 
wystarczającej odpowiedzialności za 
wdrażanie programów; domaga się 
zamiast tego intensywniejszej koordynacji 

9. uznaje, że własne programy operacyjne 
dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak obszary 
miejskie, regiony bazujące na partnerstwie 
miejsko-wiejskim, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
domaga się intensywniejszej koordynacji 
strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych między zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, regionami i 
gminami;
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strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o 
wystarczającej odpowiedzialności za 
wdrażanie programów; domaga się 
zamiast tego intensywniejszej koordynacji 
strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść, gdyż 
istnieje ryzyko, że będą się pokrywały z 
innymi obszarami współpracy lub 
istniejącymi strukturami;

Or. es

Poprawka 147
Peter Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść przy
braku politycznej (także demokratycznej) 
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wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się intensywniejszej 
koordynacji strategii makroregionalnych 
lub przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym i wzywa do 
odpowiedniego uwzględnienia tych 
funkcjonalnych jednostek geograficznych 
w ramach krajowych programów 
operacyjnych, tak aby ułatwiać 
wykorzystanie funduszy UE w przypadku 
międzyregionalnych przedsięwzięć 
rozwojowych;

Or. en

Poprawka 148
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. kwestionuje, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak stowarzyszenia 
władz lokalnych, regiony metropolitalne, 
baseny mórz lub koryta rzek przyniosą 
dodatkową korzyść; w ramach tych 
programów powinna być to opcja dla 
politycznej (także demokratycznej) 
instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; w regionach, w których 
realizacja na szczeblu lokalnym przynosi 
wartość dodaną w kontekście programów 
regionalnych i krajowych, powinna być to 
opcja preferowana; następnie domaga się 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 149
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. jest gotowy rozważyć, czy własne 
programy operacyjne dla funkcjonalnych 
jednostek geograficznych takich jak 
stowarzyszenia władz lokalnych, regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
powinna być to opcja w ramach tych 
programów, które prowadzą do powstania 
partnerstw politycznych (także 
demokratycznych) instancji o 
wystarczającej odpowiedzialności za 
wdrażanie programów; domaga się zamiast 
tego intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 150
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o 
wystarczającej odpowiedzialności za 
wdrażanie programów; domaga się 
zamiast tego intensywniejszej koordynacji 
strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
domaga się zamiast tego intensywniejszej 
koordynacji strategii makroregionalnych 
lub przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;
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Or. bg

Poprawka 151
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. wyraża ogromne wątpliwości, czy 
własne programy operacyjne dla 
funkcjonalnych jednostek geograficznych 
takich jak regiony metropolitalne, baseny 
mórz lub koryta rzek przyniosą dodatkową 
korzyść; dostrzega w tym kontekście 
przede wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; uważa, że niektóre programy 
operacyjne stanowią również zagrożenie 
powstania antagonizmu między 
regionami; jest zdania, że pomoc dla 
funkcjonalnych jednostek geograficznych 
powinna zamiast tego być udzielana w 
ramach programu regionalnego, którym 
dana jednostka jest objęta; domaga się 
zamiast tego intensywniejszej koordynacji 
strategii makroregionalnych lub 
przyrodniczych na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. sv

Poprawka 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
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metropolii, baseny mórz lub koryta rzek 
przyniosą dodatkową korzyść; dostrzega w 
tym kontekście przede wszystkim brak 
politycznej (także demokratycznej) 
instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

metropolii, baseny mórz lub koryta rzek 
przyniosą dodatkową korzyść; dostrzega w 
tym kontekście przede wszystkim brak 
politycznej (także demokratycznej) 
instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym; w przypadku 
programów transgranicznych, zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie EUWT, 
domaga się włączenia ugrupowań 
transgranicznych do procesu 
kształtowania programów operacyjnych;

Or. de

Poprawka 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak baseny mórz lub 
koryta rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak baseny mórz lub 
koryta rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. it

Poprawka 155
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak baseny mórz lub 
koryta rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. cs
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Poprawka 156
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych na 
szczeblu międzynarodowym;

9. powątpiewa, czy własne programy 
operacyjne dla funkcjonalnych jednostek 
geograficznych takich jak regiony 
metropolitalne, baseny mórz lub koryta 
rzek przyniosą dodatkową korzyść; 
dostrzega w tym kontekście przede 
wszystkim brak politycznej (także 
demokratycznej) instancji o wystarczającej 
odpowiedzialności za wdrażanie 
programów; domaga się zamiast tego 
intensywniejszej koordynacji strategii 
makroregionalnych lub przyrodniczych i 
ekonomiczno-środowiskowych na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. el

Poprawka 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę, jaką miasta 
odgrywają dla dynamiki gospodarczej 
regionów; domaga się wsparcia 
modelowych koncepcji i przedsięwzięć na 
podstawie zintegrowanych planów 
rozwoju, a w szczególności tych, które 
pozwalają zwiększyć synergię i powiązania 
miedzy miastami, przedmieściami i wsią;

Or. fr
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Poprawka 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju lokalnego
i wspierania policentrycznego rozwoju 
oraz dowartościowania relacji między 
miastami a ich otoczeniem w kontekście
strategii regionalnej, a także 
uwzględniania cech charakterystycznych 
obszarów podmiejskich; podkreśla, że 
międzysektorowe lokalne grupy działania 
władz publicznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorstw 
prywatnych posiadają wiedzę i potencjał, 
aby wypracować zintegrowaną strategię w 
zakresie lokalnych usług, rynków, 
możliwości zatrudnienia, a także 
lokalnych rozwiązań w dziedzinie 
włączenia społecznego i dlatego muszą 
być zaangażowane;

Or. en

Poprawka 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 

10. podkreśla kluczową rolę miast jako 
motorów rozwoju w osiągnięciu 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych celów „Europa 2020”, która 
sprawia, że niezbędne jest ich 
uwzględnienie przy opracowywaniu 
przyszłej polityki spójności; domaga się 
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a ich otoczeniem; wzmocnienia wymiaru miejskiego polityki 
spójności na etapie jej opracowywania i 
wdrażania, wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

Or. es

Poprawka 160
László Surján

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem, ustanawiając sytuację 
obopólnie korzystną dla miast i ich 
wiejskiego otoczenia; uważa, że 
zwiększenie spójności między obszarami 
miejskimi i wiejskimi jest szczególnie 
ważne w kontekście podejmowania w 
oparciu o instrumenty wspólnotowe 
problemów terenów zamieszkałych przez 
wspólnoty w niekorzystnym położeniu;

Or. en

Poprawka 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast i 
regionów w osiągnięciu gospodarczych, 
ekologicznych i społecznych celów 
„Europa 2020”; domaga się wsparcia 
modelowych koncepcji i przedsięwzięć na 
podstawie zintegrowanych miejscowych 
planów rozwoju i dowartościowania relacji 
między miastami a ich otoczeniem; 
podkreśla, że największe różnice 
społeczno-ekonomiczne często występują 
w miastach, a miasta o obszarach ubóstwa 
i biedy często można znaleźć w bogatych 
regionach;

Or. en

Poprawka 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
sprzyja dynamice, która w poprzednim 
okresie programowania wystąpiła na 
korzyść zintegrowanych programów 
miejskich i podkreśla znaczenie bieżących 
doświadczeń; domaga się wsparcia 
modelowych koncepcji i przedsięwzięć na 
podstawie zintegrowanych planów rozwoju 
i dowartościowania relacji między 
miastami a ich otoczeniem;

Or. fr

Poprawka 163
Juozas Imbrasas
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju; biorąc 
pod uwagę dynamiczny wpływ miast na 
rozwój gospodarczy regionów i 
pobudzanie gospodarki na przyległych 
obszarach wiejskich, wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
zasobów niezbędnych do wdrażania 
wymaganych przedsięwzięć miejskich i 
podmiejskich, a także do rozważenia 
możliwości podjęcia specjalnego działania 
na szczeblu UE; uważa, że konieczne jest 
dalsze dowartościowanie relacji między 
miastami a ich otoczeniem;

Or. lt

Poprawka 164
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem; podkreśla, że miasta, 
jako centra i czynniki wzrostu, mogą w 
kluczowy sposób przyczyniać się do 
rozwoju danego regionu; podkreśla 
jednocześnie potrzebę udziału ośrodków 
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wiejskich w zintegrowanych 
rozwiązaniach dla danej funkcjonalnej 
jednostki geograficznej poprzez 
wspieranie tworzenia partnerstw i sieci;

Or. bg

Poprawka 165
Peter Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się dalszego wsparcia dla 
obszarów miejskich w głównych 
programach, co ma już miejsce w 
obecnym okresie programowania; wzywa 
do obowiązkowego włączania w główny 
nurt; nawołuje do wspierania
modelowych koncepcji i przedsięwzięć na 
podstawie zintegrowanych planów rozwoju 
i dowartościowania relacji między 
miastami a ich otoczeniem;

Or. en

Poprawka 166
Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
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dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

dowartościowania relacji między miastami 
a obszarami wiejskimi funkcjonalnie z 
nimi powiązanymi;

Or. pl

Poprawka 167
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast i 
obszarów miejskich w osiągnięciu 
gospodarczych, ekologicznych i 
społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem przy poszanowaniu 
strategii regionalnej;

Or. fr

Poprawka 168
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem; podkreśla jednak, że nie 
może to wpływać na niekorzyść obszarów 
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wiejskich;

Or. de

Poprawka 169
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast, w tym 
stolic i regionów, w osiągnięciu 
gospodarczych, ekologicznych i 
społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

Or. en

Poprawka 170
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
zintegrowanych planów rozwoju i 
dowartościowania relacji między miastami 
a ich otoczeniem;

10. podkreśla kluczową rolę miast w 
osiągnięciu gospodarczych, ekologicznych 
i społecznych celów „Europa 2020”; 
domaga się wsparcia modelowych 
koncepcji i przedsięwzięć na podstawie 
miejscowych zintegrowanych planów 
rozwoju lokalnego i dowartościowania 
relacji między miastami a ich otoczeniem;

Or. en
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Poprawka 171
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję, by nadal 
umożliwiała państwom członkowskim i 
regionom definiowanie obszarów 
miejskich w dogodny dla nich sposób;

Or. en

Poprawka 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

11. uznaje, że krajowe przydziały dla EFS 
można przeanalizować dopiero ex-post; 
może rozważyć dokonanie przeglądu tego 
podejścia w odniesieniu do przyszłego 
okresu programowania; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

Or. en

Poprawka 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

11. odrzuca ewentualność, że 
obowiązkowe dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju lokalnego i miast, obszarów 
wiejskich oraz innych zawężających 
kategorii lub obszarów funkcjonalnych 
mogłyby zapewnić większą masę krytyczną 
działań; obligatoryjne określanie miast i 
obszarów kwalifikowanych do wsparcia 
już w programach operacyjnych stanowi 
opcję, która powinna uzyskać priorytet 
wówczas, gdy metoda ta zapewnia wartość 
dodaną i koncentrację pomocy; należy ją 
wynegocjować w oparciu o zasady 
wielopoziomowego systemu rządzenia i 
także w tym przypadku to do państw 
członkowskich i regionów należy 
organizacja procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

Or. en

Poprawka 174
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR); 
uważa także za problematyczne 
obligatoryjne określanie obszarów 
kwalifikowanych do wsparcia już w 
programach operacyjnych i domaga się 
także w tym przypadku przyznania 
państwom członkowskim i regionom 
procedur wyboru ukierunkowanych na 
konkurencję;
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ukierunkowanych na konkurencję;

Or. cs

Poprawka 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru
ukierunkowanych na konkurencję;

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
stosowania procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję w 
większym stopniu uzgodnionych z 
regionami;

Or. fr

Poprawka 176
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
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miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom więcej odpowiedzialności 
własnej poprzez zastosowanie procedur 
wyboru ukierunkowanych na konkurencję i 
osiągnięcia;

Or. de

Poprawka 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

11. kwestionuje użyteczność dopłat 
ilościowych (kwot) przeznaczonych 
specjalnie dla krajowych podziałów 
programów (EFS/EFRR), rozwoju miast, 
obszarów wiejskich oraz innych 
zawężających kategorii lub obszarów 
funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne 
definiowanie regionów i obszarów 
kwalifikowanych do wsparcia już w 
programach operacyjnych i domaga się 
także w tym przypadku przyznania 
państwom członkowskim i regionom 
procedur wyboru ukierunkowanych na 
konkurencję;

Or. es

Poprawka 178
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

11. odrzuca mnożenie wniosków o dopłaty 
ilościowe (kwoty) przeznaczone specjalnie 
dla krajowych podziałów programów 
(EFS/EFRR), rozwoju miast, obszarów 
wiejskich oraz innych zawężających 
kategorii lub obszarów funkcjonalnych; 
uważa także za problematyczne 
obligatoryjne określanie miast i obszarów 
kwalifikowanych do wsparcia już w 
programach operacyjnych i domaga się 
także w tym przypadku przyznania 
państwom członkowskim i regionom 
procedur wyboru ukierunkowanych na 
konkurencję;

Or. fr

Poprawka 179
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. odrzuca dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju miast, obszarów wiejskich oraz 
innych zawężających kategorii lub 
obszarów funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

11. rozważa dopłaty ilościowe (kwoty) 
przeznaczone specjalnie dla krajowych 
podziałów programów (EFS/EFRR), 
rozwoju lokalnego i rozwoju miast, 
obszarów wiejskich oraz innych 
zawężających kategorii lub obszarów 
funkcjonalnych; uważa także za 
problematyczne obligatoryjne określanie 
miast i obszarów kwalifikowanych do 
wsparcia już w programach operacyjnych i 
domaga się także w tym przypadku 
przyznania państwom członkowskim i 
regionom procedur wyboru 
ukierunkowanych na konkurencję;

Or. en
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Poprawka 180
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do zobowiązania 
państw członkowskich do zaangażowania 
odpowiedzialnych podmiotów działających 
na obszarach miejskich mających 
decydujące znaczenie oraz władz 
lokalnych i regionalnych na wszystkich 
etapach podejmowania decyzji związanych 
z polityką spójności (planowanie 
strategiczne, zdefiniowanie i 
negocjowanie umów w sprawie partnerstw 
na rzecz rozwoju i działalności 
inwestycyjnej oraz programów 
operacyjnych);

Or. de

Poprawka 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności nie może 
dochodzić do jednostronnego 
uprzywilejowania typów regionów; 
domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i 
gospodarczych;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności nie może 
dochodzić do jednostronnego 
uprzywilejowania typów regionów; 
domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i 
gospodarczych;

12. podkreśla, że w ramach polityki 
spójności nie może dochodzić do 
uznaniowego uprzywilejowania typów 
regionów;

Or. es

Poprawka 183
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności nie może 
dochodzić do jednostronnego 
uprzywilejowania typów regionów; 
domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i 
gospodarczych;

12. domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i 
gospodarczych;

Or. fr

Poprawka 184
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności nie może 
dochodzić do jednostronnego 
uprzywilejowania typów regionów; 
domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i
gospodarczych;

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności nie może 
dochodzić do jednostronnego 
uprzywilejowania typów regionów; 
domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych,
gospodarczych i środowiskowych;

Or. el

Poprawka 185
Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności nie może 
dochodzić do jednostronnego 
uprzywilejowania typów regionów; 
domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i 
gospodarczych;

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności 
partnerstwo między obszarami wiejskimi i 
miejskimi w większym stopniu należy
postrzegać w kategoriach zapewnienia na 
obszarach wiejskich takich samych 
warunków rozwoju i jakości życia, pod 
względem czynników społecznych i 
gospodarczych;

Or. pl

Poprawka 186
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że w ramach polityki 
strukturalnej i polityki spójności nie może 
dochodzić do jednostronnego 
uprzywilejowania typów regionów; 
domaga się, aby partnerstwo między 
obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i 
gospodarczych;

12. podkreśla, że w ramach polityki 
spójności nie może dochodzić do 
jednostronnego uprzywilejowania typów 
regionów; domaga się, aby partnerstwo 
między obszarami wiejskimi i miejskimi w 
większym stopniu postrzegać w 
kategoriach relacji społecznych i 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że problemy obszarów 
miejskich, związane czy to z degradacją 
środowiska i pogarszaniem się warunków 
życia, wykluczeniem społecznym, czy też z 
nieatrakcyjnością ekonomiczną zasługują 
na szczególną uwagę i bezpośrednie 
zaangażowanie na szczeblu bezpośrednio 
zainteresowanych rządów; podkreśla, że 
podejście oddolne musi mieć też 
zastosowanie wobec działań 
skoncentrowanych na obszarach w 
trudnym położeniu, tak aby zmniejszać 
nierówności, podejmować kwestie 
ubóstwa i dyskryminacji w ramach 
wspólnoty i niwelować segregację 
obszarów sąsiednich znajdujących się w 
trudnym położeniu; zaleca powierzenie 
podmiotom lokalnym większej 
odpowiedzialności za przygotowanie i 
wdrożenie niezbędnych środków ze 
szczególnym uwzględnieniem działań w 
dziedzinie efektywności energetycznej w 
mieszkalnictwie i budownictwie oraz 
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zrównoważonej mobilności miejskiej;

Or. en

Poprawka 188
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że w Europie istnieją 
regiony, takie jak niektóre z regionów 
najbardziej oddalonych, których 
oddalenie oznacza, że mają one granice 
morskie nieobjęte kryterium związanym z 
odległością dla granic morskich, 
określonym dla celów współpracy 
transgranicznej; uważa jednak, że 
integracja tego rodzaju regionów oraz ich 
otwarcie na obszary geograficzne 
położone poza UE nie jest i nie powinna 
być kwestią wynikającą wyłącznie z ich 
geograficznego oddalenia, ponieważ 
bogactwo więzów historycznych, 
językowych i kulturowych łączących 
przedmiotowe regiony z różnymi częściami 
świata sprawia, że odgrywają one 
kluczową rolę w pogłębianiu tych relacji z 
korzyścią dla obecności UE na świecie; w 
związku z powyższym regiony te powinny 
mieć możliwość uczestniczenia w 
programach współpracy transgranicznej;

Or. pt

Poprawka 189
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i skreślony
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wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak 
zdania, że całkowita europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

Or. el

Poprawka 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak 
zdania, że całkowita europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym; 

13. podkreśla, że finansowanie 
strukturalne musi się silniej koncentrować 
na polityce edukacyjnej i społecznej; 
uważa, że należy zwiększyć rolę EFS w 
procesie polepszania edukacji 
pracowników, zapewniając szkolenie 
pracowników i zwiększanie ich 
umiejętności przez całe życie; domaga się, 
by Komisja rozważyła wszystkie możliwe 
opcje polityczne dotyczące zwiększenia 
wkładu EFS w kontekście przyszłej 
architektury funduszy strukturalnych, tak 
aby umocnić model społeczny Unii 
Europejskiej; uważa, że z utrzymaniem 
EFS w oparciu o rozporządzenie 
podstawowe w sprawie przekazywania 
funduszy, jednak na własnych zasadach, 
wiążą się znaczące korzyści; 

Or. en



AM\865029PL.doc 103/154 PE462.896v01-00

PL

Poprawka 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak 
zdania, że całkowita europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym; 

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”, w tym na 
włączeniu społecznym oraz dostępności 
dóbr i usług; zwraca się do państw 
członkowskich o wykorzystanie potencjału 
i synergii funduszy strukturalnych w celu 
przeprowadzenia reform niezbędnych dla 
realizacji celów strategii „Europa 2020”; 

Or. en

Poprawka 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak 
zdania, że całkowita europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, 
określonych w strategii „Europa 2020” 
przy jednoczesnym poszanowaniu 
pomocniczości;

Or. en
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Poprawka 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak 
zdania, że całkowita europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi zmierzać do 
realizacji celów strategii „Europa 2020” w 
zakresie polityki edukacyjnej i społecznej 
przy zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

Or. es

Poprawka 194
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak 
zdania, że całkowita europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

13. podkreśla, że fundusze strukturalne 
powinny odpowiadać na wyzwania polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; domaga się zatem 
należytego uwzględnienia tych wyzwań w 
krajowych programach refom dzięki 
zróżnicowaniu stosowanych środków, przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

Or. fr
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Poprawka 195
Salvatore Caronna

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że całkowita europeizacja odpowiednich 
obszarów polityki skazana jest na 
niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że należy utrzymać pewną odrębność 
polityki spójności oraz jej cele; domaga się 
zatem dalszego rozwoju modelowych 
podejść przy zachowaniu kompetencji na 
szczeblu krajowym i regionalnym;

Or. it

Poprawka 196
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że całkowita europeizacja odpowiednich 
obszarów polityki skazana jest na 
niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi też 
uwzględniać wyzwania polityki 
edukacyjnej i społecznej, określone w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że całkowita europeizacja odpowiednich 
obszarów polityki skazana jest na 
niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;
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Or. en

Poprawka 197
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że zadowalająca europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze 
względów finansowych; domaga się zatem 
dalszego rozwoju modelowych podejść 
przy zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że zadowalająca europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki, 
pomijając jej niepowodzenie ze względów 
finansowych, byłaby sprzeczna z zasadą 
pomocniczości oraz nie dysponowałaby w 
tym celu wystarczającą legitymacją 
demokratyczną; domaga się zatem 
dalszego rozwoju modelowych podejść 
przy zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

Or. de

Poprawka 198
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że zadowalająca europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze 
względów finansowych; domaga się zatem 
dalszego rozwoju modelowych podejść 

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że zadowalająca europeizacja 
odpowiednich obszarów polityki skazana 
jest na niepowodzenie choćby ze 
względów finansowych; domaga się zatem 
dalszego rozwoju modelowych podejść 
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przy zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

przy zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym oraz szczególnej 
roli polityki regionalnej; w tym kontekście 
domaga się większego zaangażowania 
jednostek oświatowych z sektora 
gospodarki;

Or. de

Poprawka 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że całkowita europeizacja odpowiednich 
obszarów polityki skazana jest na 
niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym; 

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zapisanej w 
Traktacie spójności jako celu 
nadrzędnego; jest jednak zdania, że 
całkowita europeizacja odpowiednich 
obszarów polityki skazana jest na 
niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju miejscowych modelowych podejść 
lokalnych przy zachowaniu kompetencji 
na szczeblu krajowym i regionalnym; 

Or. en

Poprawka 200
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 

13. podkreśla, że wsparcie spójności i 
wsparcie strukturalne musi się silniej 
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koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że całkowita europeizacja odpowiednich 
obszarów polityki skazana jest na 
niepowodzenie choćby ze względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

koncentrować na wyzwaniach polityki 
edukacyjnej i społecznej, określonych w 
strategii „Europa 2020”; jest jednak zdania, 
że całkowita europeizacja odpowiednich 
obszarów polityki nie jest pożądana i 
byłaby skazana jest na niepowodzenie 
choćby z oczywistych względów 
finansowych; domaga się zatem dalszego 
rozwoju modelowych podejść przy 
zachowaniu kompetencji na szczeblu 
krajowym i regionalnym;

Or. fr

Poprawka 201
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla również, że polityka 
spójności nie może stać się narzędziem lub 
instrumentem służącym zagadnieniom 
sektorowym, m.in. takim jak strategie 
polityczne na rzecz badań i rozwoju, 
innowacji przemysłowych i zwalczania 
zmiany klimatu, ponieważ oznaczałoby to 
rozproszenie jej pierwotnego celu i 
ograniczenie jej stosowania w zakresie 
wspierania potencjału rozwojowego 
regionów, który ma podstawowe znacznie 
dla zbliżenia regionów znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnym położeniu do 
regionów najbardziej rozwiniętych;

Or. pt

Poprawka 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 14



AM\865029PL.doc 109/154 PE462.896v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych; wspiera w tym 
zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

14. w obliczu konieczności osiągnięcia 
celów 20-20-20 wzywa do zwiększonego 
wkładu polityki spójności w szybki rozwój 
energii ze źródeł odnawialnych; wspiera w 
tym zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

Or. es

Poprawka 203
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych; wspiera w tym 
zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych jako jednego z 
działań priorytetowych, pod warunkiem że 
w ramach programów udostępnione są 
wystarczające kwoty, a koncentracja na 
odnawialnych źródłach energii zapewnia 
unijną wartość dodaną w oparciu o 
regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

Or. en
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Poprawka 204
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych; wspiera w tym 
zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych oraz odejście od 
stosowania energii atomowej; wspiera w 
tym zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

Or. de

Poprawka 205
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych; wspiera w tym 
zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych; wspiera w tym 
zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii; w tym kontekście popiera 
uwzględnienie potencjału gospodarki 
regionalnej;

Or. de
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Poprawka 206
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych; wspiera w tym 
zakresie regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

14. domaga się w szczególności w obliczu 
konieczności zwrotu w kierunku energii ze 
źródeł odnawialnych i dyskusji na temat 
klimatu zwiększonego wkładu polityki 
spójności w szybki rozwój technologii 
środowiskowej i energii ze źródeł 
odnawialnych; wspiera w tym zakresie 
regionalne planowanie 
zdecentralizowanych koncepcji 
energetycznych z zastosowaniem 
skutecznych technologii magazynowania 
energii;

Or. fi

Poprawka 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny ograniczać się do 
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych 
zawsze wiązać z warunkiem, aby z zasady 
realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny koncentrować się na 
priorytetowych regionach, gdzie 
rozwiązania w zakresie dostaw energii są 
znacznie ograniczone z przyczyn 
politycznych i geograficznych;
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Or. fr

Poprawka 208
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny ograniczać się do 
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać z warunkiem, aby z zasady 
realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną; 
domaga się ponadto, aby wsparcie z 
funduszy strukturalnych zawsze wiązać z 
warunkiem, aby z zasady realizowano 
jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

Or. en

Poprawka 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny ograniczać się do 
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać z warunkiem, aby z zasady 

15. wyraża przekonanie, że należy 
zwiększyć udział energetyki w następnym 
okresie programowania polityki spójności; 
uważa, że strategie polityczne dotyczące 
nowych technologii w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii, efektywności 
energetycznej oraz oszczędności energii 
powinny pozostać kluczowymi 
priorytetami w przypadku działań 
podejmowanych w ramach polityki 
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realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

spójności; dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
tak aby umożliwić uwzględnienie 
odnawialnych źródeł energii orz 
utworzenie inteligentnych sieci 
energetycznych, które jednak powinny 
ograniczać się do regionów, gdzie rynkowe 
rozwiązania w zakresie dostaw energii są 
znacznie ograniczone z przyczyn 
politycznych i geograficznych; domaga się 
ponadto, aby wsparcie z funduszy 
strukturalnych zawsze wiązać z warunkiem 
przestrzegania zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

Or. en

Poprawka 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny ograniczać się do 
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać z warunkiem, aby z zasady 
realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny ograniczać się do 
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać ze wzmocnieniem wewnętrznego 
rynku energii i bezpieczeństwem dostaw, a 
także zasadą podziału odpowiedzialności 
finansowej;

Or. es

Poprawka 211
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny ograniczać się do
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać z warunkiem, aby z zasady 
realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w trwałą i spójną infrastrukturę 
energetyczną na skalę europejską 
skierowaną przede wszystkim do 
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać z warunkiem, aby z zasady 
realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

Or. fr

Poprawka 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu specjalnych 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, 
które jednak powinny ograniczać się do 
regionów, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać z warunkiem, aby z zasady 
realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;

15. dostrzega możliwości funduszy 
strukturalnych we wspieraniu inwestycji w 
infrastrukturę energetyczną, które jednak 
powinny być dostępne szczególnie w 
regionach, gdzie rynkowe rozwiązania w 
zakresie dostaw energii są znacznie 
ograniczone z przyczyn politycznych i 
geograficznych; domaga się ponadto, aby 
wsparcie z funduszy strukturalnych zawsze 
wiązać z warunkiem, aby z zasady 
realizowano jedno komercyjne podejście i 
przestrzegano zasady podziału 
odpowiedzialności finansowej;
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Or. en

Poprawka 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. również w odniesieniu do 
koniecznego wypełniania luk oraz 
zmniejszenia zatorów w transeuropejskiej 
sieci bazowej osi transportowych o 
znaczeniu europejskim, zwłaszcza w 
regionach przygranicznych, które 
dotychczas były w tym kontekście znacznie 
zaniedbywane, zauważa potrzebę 
wprowadzenia odpowiedzialności w 
dziedzinie polityki spójności;

Or. de

Poprawka 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 a (nowy) w świetle coraz większej liczby 
zadań w dziedzinie włączenia społecznego, 
tj. czterech wytycznych dotyczących 
zatrudnienia, wsparcia dla zasad w 
zakresie dobrej i właściwie opłacanej 
pracy (opracowanych przez MOP), 
zwalczania niestabilnej i 
niezarejestrowanej pracy, walki z 
ubóstwem, wprowadzania równości płci 
oraz odpowiednich warunków dla 
godzenia życia zawodowego z prywatnym, 
wzywa, by polityka spójności wnosiła 
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większy wkład w odniesieniu do tych 
wyzwań;

Or. en

Poprawka 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 
współpracy terytorialnej;

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla rozwoju regionów europejskich, o ile 
pozostają zgodne z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju i spójności; 
wzywa do przeglądu finansowania 
infrastruktury transportowej, tak aby było 
ono ukierunkowane na cele UE w 
zakresie zmiany klimatu, zależności od 
ropy naftowej i zmniejszania liczby awarii, 
prawodawstwo dotyczące ochrony 
środowiska oraz ustalenie pułapu w 
odniesieniu do infrastruktury drogowej na 
maksymalnym poziomie 20% całkowitego 
współfinansowania infrastruktury 
transportowej; podkreśla koncentrację na 
transgranicznych połączeniach 
kolejowych, nadając priorytet nowym 
państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 
współpracy terytorialnej;

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN, 
autostrad morskich i klasyfikowanych 
dróg europejskich w szczególności w 
regionach przygranicznych i regionach 
najbardziej oddalonych; sugeruje, że 
niektóre transgraniczne przedsięwzięcia 
infrastrukturalne powinny zostać uznane 
za przedsięwzięcia priorytetowe, 
kwalifikujące się do uzyskania 
finansowania w ramach celu 1, 2 i 3 z 
obowiązkowo przysługującym prawem 
składania pierwszego wniosku na szczeblu 
regionalnym w przypadku tego rodzaju 
działań oraz równym udziałem regionów 
przygranicznych i władz lokalnych w 
procesie planowania;

Or. en

Poprawka 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 
współpracy terytorialnej;

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; w związku z tym wzywa 
do zwrócenia szczególnej uwagi na 
regiony najbardziej oddalone oraz regiony 
wyspiarskie;

Or. es
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Poprawka 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 
współpracy terytorialnej;

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; nalega na pełne 
włączenie i udział regionów najbardziej 
oddalonych w transeuropejskiej sieci 
transportowej, jak również w programach 
priorytetowych;

Or. en

Poprawka 219
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; wzywa do podjęcia 
wszystkich niezbędnych środków w celu 
zapewnienia wystarczającego 
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współpracy terytorialnej; finansowania i zagwarantowania 
realizacji we właściwym czasie 
priorytetowych projektów TEN-T; 
sugeruje zwiększenie znaczenia osi 
wsparcia „infrastruktura” w połączeniu z 
celem 3 europejskiej współpracy 
terytorialnej;

Or. en

Poprawka 220
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 
współpracy terytorialnej;

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę,
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich oraz 
wspierać ich rozszerzenie na wszystkie 
europejskie regiony, w szczególności w 
regionach przygranicznych; sugeruje 
zwiększenie znaczenia osi wsparcia 
„infrastruktura” w połączeniu z celem 3 
europejskiej współpracy terytorialnej;

Or. pt

Poprawka 221
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
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klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 
współpracy terytorialnej;

klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; wzywa do wzięcia pod 
uwagę możliwego zwiększenia roli osi 
wsparcia „infrastruktura” w połączeniu z 
celem 3 europejskiej współpracy 
terytorialnej;

Or. it

Poprawka 222
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem 3 europejskiej 
współpracy terytorialnej;

16. podkreśla, że transeuropejskie sieci 
transportowe odgrywają decydującą rolę 
dla spójności regionów europejskich, więc 
należy położyć nacisk na ich rozbudowę i 
poprawić dostęp do infrastruktury TEN i 
klasyfikowanych dróg europejskich w 
szczególności w regionach 
przygranicznych; sugeruje zwiększenie 
znaczenia osi wsparcia „infrastruktura” w 
połączeniu z celem europejskiej 
współpracy terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 
Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. wspiera rozwój gospodarczy i 
zatrudnienie w MŚP oraz w 
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mikroprzedsiębiorstwach; dlatego zwraca 
się, by podstawowe zasady programu 
Small Business Act dla Europy (SBAE), 
tj. „najpierw myśl na małą skalę” i „tylko 
raz” zostały uznane za jedną z podstaw 
polityki spójności i uważa, że powinny być 
one stosowane przez państwa 
członkowskie i regiony przy definiowaniu 
ich programów operacyjnych;

Or. en

Poprawka 224
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16α. zachęca do stosowania zasady 
ekwiwalentu transportowego za 
pośrednictwem zasobów EFRR i zasobów 
krajowych, biorąc pod uwagę wartość 
dodaną takich działań dla zwiększania 
konwergencji regionalnej, spójności 
terytorialnej i działań rozwojowych, takich 
jak turystyka, które mają znaczenie dla 
regionów oddalonych, takich jak regiony 
wyspiarskie; 

Or. el

Poprawka 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) mogą 
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stanowią już część składową polityki
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w 
trzech sprawdzonych strukturach 
docelowych (konwergencja, wzrost i 
zatrudnienie, rozwój transgraniczny);

również stanowić cele osiągane w inny 
sposób przez politykę spójności i politykę 
strukturalną; jest zdania, że wyzwania 
strategii „Europa 2020” to cele 
makroekonomiczne, które powinny być 
realizowane przez państwa członkowskie 
oraz że polityka spójności powinna 
realizować własną strategię, gdyż stanowi 
ona niezbędną politykę uzupełniającą;

Or. fr

Poprawka 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych 
(konwergencja, wzrost i zatrudnienie, 
rozwój transgraniczny);

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” stanowią już część 
składową polityki spójności; jest zdania, że 
wyzwania strategii „Europa 2020” bardzo 
dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych;

Or. es

Poprawka 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych 
(konwergencja, wzrost i zatrudnienie, 
rozwój transgraniczny);

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w 
strukturach polityki spójności;

Or. fr

Poprawka 228
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych 
(konwergencja, wzrost i zatrudnienie, 
rozwój transgraniczny);

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych 
(konwergencja, konkurencyjność i 
zatrudnienie, współpraca terytorialna);

Or. fr

Poprawka 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych 
(konwergencja, wzrost i zatrudnienie, 
rozwój transgraniczny);

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, zrównoważony rozwój, energia, 
środowisko, ochrona klimatu, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych 
(konwergencja, wzrost i zatrudnienie, 
rozwój transgraniczny);

Or. en

Poprawka 230
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności i polityki strukturalnej; jest 
zdania, że wyzwania strategii „Europa 
2020” bardzo dobrze integrują się w trzech 
sprawdzonych strukturach docelowych 
(konwergencja, wzrost i zatrudnienie, 
rozwój transgraniczny);

17. podkreśla, że kluczowe elementy 
strategii „Europa 2020” (innowacja, 
edukacja, energia, środowisko, 
zatrudnienie, konkurencyjność, 
kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa) 
stanowią już część składową polityki 
spójności; jest zdania, że wyzwania 
strategii „Europa 2020” bardzo dobrze 
integrują się w trzech sprawdzonych 
strukturach docelowych (konwergencja, 
wzrost i zatrudnienie, rozwój 
transgraniczny);

Or. en

Poprawka 231
Sabine Verheyen
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Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że inwestowanie w 
innowacje i edukację również może 
przyczynić się do wzrostu; podkreśla 
jednak, że konieczne jest współdziałanie 
odpowiedniej infrastruktury (transport, 
internet szerokopasmowy, energia) z 
właściwymi instytucjami (zrównoważone 
połączenie inwestycji publicznych z 
konsolidacją fiskalną w przypadku 
środków makroekonomicznych, usługi e-
administracji, transgraniczne uczenie 
się);

Or. de

Poprawka 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. jest przekonany, że strategia „Europa 
2020” stanowi podstawowy element 
odniesienia dla przyszłości Europy, a tym 
samym dla polityki Unii Europejskiej, w 
zakresie, w jakim zmierza do konsolidacji 
podstaw rozwoju gospodarczego opartego 
na wiedzy, przyjaznego dla środowiska i 
prowadzącego do integracji społecznej; w 
tym kontekście potwierdza, że polityka 
spójności powinna odgrywać kluczową 
rolę we wspieraniu strategii „Europa 
2020”;

Or. es
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Poprawka 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, wobec czego 
musi istnieć możliwość pewnej 
interpretacji celów „Europa 2020” dla 
słabszych i najbardziej potrzebujących 
regionów;

skreślony

Or. es

Poprawka 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 

skreślony
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strategii „Europa 2020”, wobec czego 
musi istnieć możliwość pewnej 
interpretacji celów „Europa 2020” dla 
słabszych i najbardziej potrzebujących 
regionów;

Or. en

Poprawka 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, 18. podkreśla

że także wspieranie podstawowych 
infrastruktur i wsparcie w zakresie 
konwencjonalnych źródeł energii należy 
postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów
strategii „Europa 2020”, wobec czego 
musi istnieć możliwość pewnej 
interpretacji celów „Europa 2020” dla 
słabszych i najbardziej potrzebujących 
regionów;

pilną potrzebę modernizacji europejskiej 
infrastruktury energetycznej, tworzenia 
inteligentnych sieci i budowy połączeń 
wzajemnych, co jest niezbędne dla 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw oraz 
realizacji celów w dziedzinie energii i 
klimatu; uważa, że w tym obszarze mogą 
być niezbędne istotne inwestycje, a 
finansowanie w ramach polityki spójności 
jest właściwe dla zaspokajania tych 
potrzeb; przypomina o konieczności 
adekwatnego spełniania wymogów 
infrastrukturalnych oraz unikania 
blokowania zdolności do wytwarzania 
nadwyżek, w pełni uwzględniając 
racjonalny pod względem kosztowym 
potencjał w zakresie efektywności 
energetycznej; podkreśla konieczność 
maksymalizacji wpływu funduszy 
europejskich oraz możliwości stwarzanych 
przez innowacyjne instrumenty finansowe 
w zakresie finansowania kluczowych i 
priorytetowych europejskich projektów w 
dziedzinie infrastruktury czystej energii;

Or. en
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Poprawka 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” – dlatego musi 
istnieć możliwość interpretacji celów 
„Europa 2020” dla słabszych i najbardziej 
potrzebujących regionów;

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” – dlatego musi 
istnieć możliwość interpretacji celów 
„Europa 2020” dla słabszych i najbardziej 
potrzebujących regionów; w tym 
kontekście pozytywnie ocenia zwiększone 
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie finansowania, takich jak 
unijne pożyczki na realizację 
przedsięwzięć lub partnerstwa publiczno-
prywatne i inne oferty grupy EBI/EFI;

Or. de

Poprawka 237
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
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infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, wobec czego musi 
istnieć możliwość pewnej interpretacji 
celów „Europa 2020” dla słabszych i 
najbardziej potrzebujących regionów;

infrastruktura ochrony środowiska dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, wobec czego musi 
istnieć możliwość pewnej interpretacji 
celów „Europa 2020” dla słabszych i 
najbardziej potrzebujących regionów;

Or. bg

Poprawka 238
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, wobec czego musi 
istnieć możliwość pewnej interpretacji 
celów „Europa 2020” dla słabszych i 
najbardziej potrzebujących regionów;

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur należy 
postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, wobec czego musi 
istnieć możliwość pewnej interpretacji 
celów „Europa 2020” dla słabszych i 
najbardziej potrzebujących regionów;

Or. fr

Poprawka 239
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020”, wobec czego musi 
istnieć możliwość pewnej interpretacji 
celów „Europa 2020” dla słabszych i 
najbardziej potrzebujących regionów;

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom możliwość przyczynienia się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020”, 
wobec czego musi istnieć możliwość 
pewnej interpretacji celów „Europa 2020” 
dla regionów;

Or. en

Poprawka 240
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami dają 
regionom konwergencji możliwość 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” – dlatego musi 
istnieć możliwość interpretacji celów 
„Europa 2020” dla słabszych i najbardziej 
potrzebujących regionów;

18. jest zdania, że także wspieranie 
podstawowych infrastruktur i wsparcie w 
zakresie konwencjonalnych źródeł energii 
należy postrzegać jako zgodne ze strategią 
„Europa 2020”, ponieważ dopiero 
konkurencyjne sieci transportowe, 
energetyczne i komunikacyjne, a także 
infrastruktura gospodarki odpadami, 
zgodna z 5-stopniową hierarchią 
postępowania z odpadami, dają regionom 
konwergencji możliwość przyczynienia się 
do realizacji celów strategii „Europa 2020” 
– dlatego musi istnieć możliwość 
interpretacji celów „Europa 2020” dla 
słabszych i najbardziej potrzebujących 
regionów;

Or. de
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Poprawka 241
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym podział środków 
finansowych między wszystkie regiony po 
roku 2013; uważa jednak, że wdrażanie 
polityki spójności powinno opierać się na 
szerszych wskaźnikach niż PKB i brać na 
przykład pod uwagę trwałość, dostęp do 
usług użyteczności publicznej, gęstość 
zaludnienia, a także wskaźnik rozwoju 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym kwalifikowalność do pomocy 
w ramach polityki regionalnej, należy go 
jednak uzupełnić o inne wskaźniki służące 
identyfikacji regionów najbardziej 
wrażliwych; podkreśla, że sam PKB nie 
jest w stanie zapewnić kompletnego 
obrazu rozwoju regionalnego, ponieważ 
nie uwzględnia istotnych czynników 
społecznych, takich jak nierówności w 
dochodach czy bezrobocie; sugeruje 
utrzymanie progu definiującego obszary o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(mniej niż 75% średniego PKB UE) i w 
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razie potrzeby państwa kohezyjne;
proponuje modulację na poziomie między 
50% a 75% wspólfinansowania z funduszy 
UE zgodnie z wielkością, jaka dzieli dany 
region od średniej UE; wskazuje na fakt, 
że odpowiednim organom krajowym 
należy pozostawić możliwość korzystania 
także z innych wskaźników na 
odpowiednim szczeblu decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 243
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. zgadza się, aby PKB pozostał głównym 
kryterium określającym regiony 
kwalifikujące się do finansowania w 
ramach różnych celów polityki spójności i 
w razie potrzeby państwa kohezyjne (mniej 
niż 90%); uważa jednak, że wdrażanie 
polityki spójności powinno się opierać na 
wskaźnikach szerszych niż PKB; 
podkreśla również, że poprawić należy 
harmonizację krajowych instrumentów 
statystycznych; uznaje za priorytetowe 
pogłębienie refleksji w ramach polityki 
spójności nad wskaźnikami 
uzupełniającymi wobec PKB;

Or. fr

Poprawka 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
należy jednak pozostawić odpowiednim 
organom krajowym możliwość doboru, na 
podstawie decyzji odpowiedniejszych 
podmiotów, w odniesieniu do 
poszczególnych celów i koncentracji 
geograficznej, innych wskaźników 
umożliwiających określenie odpowiednich 
wyzwań społecznych, gospodarczych, 
ekologicznych, demograficznych i 
geograficznych;

Or. it

Poprawka 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać jednym z głównych kryteriów 
kwalifikujących obszary i państwa 
kohezyjne bez ignorowania konieczności i 
możliwości wprowadzenia dodatkowych 
wskaźników oddających złożoność zasady 
spójności terytorialnej; wskazuje na fakt, 
że odpowiednim organom krajowym 
należy pozostawić możliwość korzystania 
także z innych wskaźników na 
odpowiednim szczeblu decyzyjnym;

Or. es
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Poprawka 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że należy stosować 
dodatkowe wskaźniki właściwe w 
kontekście pomiaru spójności społecznej 
(takie jak stopy bezrobocia, ubóstwa itd.) 
oraz terytorialnej spójności i ciągłości, jak 
również wskaźniki środowiskowe; 
zaznacza, że odpowiednim organom 
krajowym należy pozostawić możliwość 
korzystania także z innych wskaźników na 
odpowiednim szczeblu decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 247
Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90% DNB); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
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decyzyjnym; decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 248
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na zasadność przyznania 
odpowiednim organom krajowym 
możliwości ustalania ewentualnych 
wskaźników krajowych, w ramach 
poszczególnych celów, na odpowiednim 
szczeblu decyzyjnym;

Or. it

Poprawka 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy zapewnić 
elastyczność w zakresie korzystania także z 
innych wskaźników na odpowiednim 
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decyzyjnym; szczeblu decyzyjnym określonych w 
narodowych strategicznych ramach 
odniesienia, a w rozporządzeniach należy 
zachęcać do ich stosowania w wymiarze 
terytorialnym, o ile daje to większą 
wartość dodaną i prowadzi do 
koncentracji funduszy UE;

Or. en

Poprawka 250
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%)
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1083/2006; wskazuje na fakt, że 
odpowiednim organom krajowym należy 
pozostawić możliwość korzystania także z 
innych wskaźników na odpowiednim 
szczeblu decyzyjnym;

Or. bg

Poprawka 251
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
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średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

średniego PKB na mieszkańca UE) i w 
razie potrzeby państwa kohezyjne (mniej 
niż 90% DNB na mieszkańca); wskazuje 
na fakt, że odpowiednim organom 
krajowym należy pozostawić możliwość 
korzystania także z innych wskaźników na 
odpowiednim szczeblu decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 252
Kerstin Westphal, Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym należy pozostawić 
możliwość korzystania także z innych 
wskaźników na odpowiednim szczeblu 
decyzyjnym;

19. jest zdania, że PKB nadal powinien 
pozostawać głównym kryterium 
określającym obszary o najwyższej 
potrzebie dofinansowania (mniej niż 75% 
średniego PKB UE) i w razie potrzeby 
państwa kohezyjne (mniej niż 90%); 
wskazuje na fakt, że odpowiednim 
organom krajowym i regionalnym należy 
pozostawić możliwość korzystania także z 
innych wskaźników na odpowiednim
szczeblu decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
w dalszym ciągu kierowana była do 
regionów najsłabiej rozwiniętych; 
podkreśla, że w ramach celu 1 
(konwergencja) do najbardziej 

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
w dalszym ciągu kierowana była do 
regionów najsłabiej rozwiniętych; 
podkreśla, że do najbardziej 
potrzebujących regionów należy skierować 
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potrzebujących regionów należy skierować
stosowną część przeznaczoną na problemy 
rozwojowe;

stosowną część zasobów przeznaczonych
na problemy rozwojowe;

Or. es

Poprawka 254
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
w dalszym ciągu kierowana była do 
regionów najsłabiej rozwiniętych; 
podkreśla, że w ramach celu 1 
(konwergencja) do najbardziej 
potrzebujących regionów należy skierować 
stosowną część przeznaczoną na problemy 
rozwojowe;

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
w dalszym ciągu miała zastosowanie 
wobec wszystkich regionów, a przede 
wszystkim kierowana była do regionów 
najsłabiej rozwiniętych; podkreśla, że w 
ramach celu 1 (konwergencja) do 
najbardziej potrzebujących regionów 
należy skierować stosowną część 
przeznaczoną na problemy rozwojowe;

Or. en

Poprawka 255
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
w dalszym ciągu kierowana była do 
regionów najsłabiej rozwiniętych; 
podkreśla, że w ramach celu 1 
(konwergencja) do najbardziej 
potrzebujących regionów należy skierować 
stosowną część przeznaczoną na problemy 
rozwojowe;

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
kierowana była przede wszystkim do 
regionów najsłabiej rozwiniętych; 
podkreśla, że w ramach celu 1 
(konwergencja) do najbardziej 
potrzebujących regionów należy skierować 
stosowną część przeznaczoną na problemy 
rozwojowe;
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Or. it

Poprawka 256
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
w dalszym ciągu kierowana była do 
regionów najsłabiej rozwiniętych; 
podkreśla, że w ramach celu 1 
(konwergencja) do najbardziej 
potrzebujących regionów należy skierować 
stosowną część przeznaczoną na problemy 
rozwojowe;

20. domaga się, aby polityka spójności 
zgodnie z założeniem traktatu lizbońskiego 
w dalszym ciągu kierowana była do 
regionów najsłabiej rozwiniętych; 
podkreśla, że w ramach celu 
„konwergencja” do najbardziej 
potrzebujących regionów należy skierować 
stosowną część przeznaczoną na problemy 
rozwojowe;

Or. fr

Poprawka 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

skreślony

Or. fr

Poprawka 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 21



PE462.896v01-00 140/154 AM\865029PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

21. wzywa do zagwarantowania 
właściwego traktowania regionów, które 
przestają być objęte pomocą w ramach 
celu „konwergencja” poprzez zapewnienie 
odpowiednich mechanizmów 
przejściowych, umożliwiających ich 
zrównoważony rozwój i uniknięcie szoku 
gospodarczego wynikającego z 
gwałtownych zmian w otrzymywaniu 
pomocy;

Or. es

Poprawka 259
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

21. domaga się stabilnej i stosownej 
pomocy przejściowej (phasing out) w 
odniesieniu do celu „konwergencja” dla 
tych regionów, które od 2013 r. po raz 
pierwszy nie będą się już kwalifikować w 
ramach tego celu; ponadto wzywa do 
uwzględnienia w przypadku celu 
„konkurencyjność” tych regionów, które, 
choć kwalifikują się w ramach tego celu w 
obecnym okresie programowania, nadal 
borykają się ze strukturalnymi 
trudnościami społecznymi i 
gospodarczymi przy realizacji celów 
strategii „Europa 2020” i doświadczają 
nierówności wewnątrzregionalnych;

Or. en

Poprawka 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

21. domaga się utworzenia nowej kategorii 
pośredniej dla regionów, gdzie PKB na 
jednego mieszkańca wynosi od 75% do 
90% średniej unijnej, w celu rozwiązania 
problemów politycznych (nierówne 
traktowanie regionów znajdujących się w 
porównywalnym położeniu), a także 
praktycznych (trudności z zarządzaniem 
malejącymi środkami finansowymi) 
związanych z obecnym systemem 
przejściowym (phasing out); uważa, że 
utworzenie tej kategorii umożliwi fakt, że 
znaczna liczba regionów przekroczyła 
próg 75% PKB średniej unijnej na 
jednego mieszkańca, a zatem 
mechanicznie zostanie wykluczona z 
zakresu celu konwergencji; podkreśla, że 
taka zmiana struktury polityki spójności 
nie powinna karać regionów osiągających 
obecnie cel konwergencji i 
konkurencyjności ani stanowić przyczyny 
zwiększenia budżetu polityki spójności; 
uważa, że taka nowa kategoria pozwoli 
wzmocnić podstawowe zasady polityki 
spójności, a mianowicie sprawiedliwość i 
solidarność;

Or. fr

Poprawka 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 

21. domaga się dla regionów dotychczas 
dofinansowywanych w ramach celu 
„konwergencja”, których produkt krajowy 
brutto na mieszkańca przekracza jednak 
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out) w ramach celu „konwergencja”; 75% średniej unijnej, stabilnej i stosownej 
pomocy przejściowej (phasing out) w 
ramach celu „konwergencja”; brak pomocy 
przejściowej w znacznym stopniu 
uniemożliwiałby podejmowanie działań 
mających na celu dalszy rozwój regionów, 
które to działania okazały się już 
skuteczne;

Or. de

Poprawka 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja” a 
także stopniowego dochodzenia do 
pełnych płatności w przypadku regionów 
szczególnie dotkniętych kryzysami 
gospodarczymi i innymi problemami 
społeczno-ekonomicznymi, takimi jak 
zmiany demograficzne; dlatego popiera 
propozycję Komisji wprowadzenia 
pośredniej kategorii kwalifikowalności 
powyżej 75% średniego PKB w UE i 
poniżej tej średniej; podkreśla 
konieczność zróżnicowanego podejścia w 
ramach tej kategorii w odniesieniu do 
wskaźnika współfinansowania i liczby 
priorytetów wydatkowania, które należy 
określić; podkreśla, że charakter regionu 
pośredniego to ustalenie przejściowe i 
wzywa Komisję do zapewnienia 
degresywnego podejścia do wszystkich 
regionów w tej kategorii, uwzględniając 
też konieczność uzupełnienia PKB o 
kryteria społeczne, tak aby przekazywać 
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informacje na temat rzeczywistej sytuacji 
społeczno-gospodarczej;

Or. en

Poprawka 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej,
stosownej, zreformowanej i w razie 
konieczności dłuższej pomocy 
przejściowej (phasing out) w ramach celu 
„konwergencja”, co zapewni, że regiony 
konwergencji nie staną wobec drastycznej 
redukcji płatności z funduszy 
strukturalnych, która mogłaby przynieść 
uszczerbek ich poprzednim wysiłkom w 
zakresie rozwoju; dlatego wzywa Komisję 
do zaproponowania nowej pomocy 
przejściowej w ramach strategii, która 
byłaby ukierunkowana na wspieranie 
dawnych regionów konwergencji w 
rzeczywistym i skutecznym włączaniu w 
główny nurt przejścia z „celu 1” na „cel 
2”, tak aby mogły one owocnie 
kontynuować swoje wysiłki w zakresie 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 264
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

21. domaga się od Komisji 
przeprowadzenia dogłębnej analizy 
sytuacji w dziedzinie rozwoju i 
szczególnych potrzeb byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) w ramach celu 
„konwergencja”, tak aby ocenić, w jakim 
zakresie można by wprowadzić stabilną i 
stosowaną pomoc przejściową;

Or. en

Poprawka 265
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

21. domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) regulowanej i 
wzmocnionej pomocy przejściowej 
(phasing out) w ramach celu 
„konwergencja” w odniesieniu do całego 
okresu; ten system wzmocnionego 
finansowania zyskuje przewagę nad 
odrębną kategorią pośrednią;

Or. en

Poprawka 266
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21.domaga się dla byłych obszarów o 
najwyższej potrzebie dofinansowania 
(regiony konwergencji) stabilnej i 

21.domaga się dla byłych obszarów 
objętych celem „konwergencja” stabilnej i 
stosownej pomocy przejściowej (phasing 
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stosownej pomocy przejściowej (phasing 
out) w ramach celu „konwergencja”;

out) w ramach tego celu;

Or. it

Poprawka 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. domaga się ponadto utworzenia na 
czas określony siatki bezpieczeństwa na 
wypadek, gdyby utrata wsparcia 
finansowego w jednym państwie 
członkowskim dotknęła istotną część jego 
ludności i tym samym stanowiła znaczącą 
część finansowania w ramach 
poprzedniego okresu programowania; w 
odniesieniu do regionów, które nie 
kwalifikują się do otrzymania wsparcia w 
ramach celu „konwergencja” i pomimo 
przekroczenia progu wynoszącego 75% 
muszą sprostać zwiększonym 
utrudnieniom (rozwój demograficzny, 
emigracja netto, monostruktura, 
bezrobocie itp.), zauważa szczególne 
uzasadnienie zastosowania 
dostosowanego mechanizmu phasing-out;

Or. de

Poprawka 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
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zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

zatrudnienie” w wersji tematycznej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
w tych regionach system klastrów 
innowacyjnych; w związku z tym 
podkreśla, że powinno się opracowywać 
strategie o wystarczającej elastyczności, 
aby móc uwzględnić problemy i 
charakterystykę poszczególnych regionów;

Or. es

Poprawka 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

22. popiera wniosek Komisji dotyczący 
interwencji na bazie funduszy 
strukturalnych w „regionach lepiej 
rozwiniętych, dawny cel 2 „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie” w wersji 
horyzontalnej, aby osiągnąć wyniki w 
odniesieniu do ograniczonej liczby 
priorytetów UE, takich jak wsparcie dla 
MŚP, zielone innowacje, łagodzenie 
zmiany klimatu, gospodarki lokalne, 
dostęp do rynku pracy, kształcenie i 
szkolenie, włączenie społeczne, w tym 
aktywna polityka integracyjna, dostęp do 
usług świadczonych w interesie ogólnym, 
różnorodność biologiczna oraz 
infrastruktura ekologiczna, mobilność 
zgodna z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i dostawy 
energii, w tym inteligentna, 
zdecentralizowana infrastruktura 
energetyczna, efektywne gospodarowanie 
zasobami (szczególnie w dziedzinie 
odpadów i wody), dziedzictwo kulturowe i 
różnorodność kulturowa; podkreśla, że 
należy nadal rozbudowywać sprawdzony 
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system klastrów innowacyjnych na rzecz 
przechodzenia na zrównoważoną 
gospodarkę i konkurencji o 
dofinansowanie;

Or. en

Poprawka 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; w 
odniesieniu do regionów objętych celem 2 
podkreśla, że należy utrzymać i nadal 
rozbudowywać sprawdzony system 
zapewniający regionom lepiej rozwiniętym 
możliwość eliminowania regionalnych 
słabości strukturalnych, redukcji 
nierówności terytorialnych, przyczynianie 
się do realizacji wspólnych celów 
europejskich, podejmowanie przyszłych 
wyzwań przy korzystaniu ze struktur, 
które są w stanie elastycznie reagować na 
zmieniające się okoliczności, w tym 
między innymi z klastrów innowacyjnych i 
konkurencji o dofinansowanie; w 
przypadku obszarów w dużym stopniu 
dotkniętych przemianą strukturalną 
wzywa do wprowadzenia dodatkowych 
instrumentów, które mogą przyczyniać się 
do usprawnień społeczno-ekonomicznych 
i infrastrukturalnych;

Or. en

Poprawka 271
Derek Vaughan
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Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system zapewniający 
regionom lepiej rozwiniętym możliwość 
modernizacji ich kapitału społecznego i 
gospodarczego, a także podjęcia problemu 
konkretnych obszarów ubóstwa i braku 
rozwoju gospodarczego;

Or. en

Poprawka 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
stanowczo odmawia zmniejszenia 
finansowania dla regionów, które obecnie 
kwalifikują się do finansowania w ramach 
celu 2; podkreśla, że należy nadal 
rozbudowywać sprawdzony system 
klastrów innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

Or. fr

Poprawka 273
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

22. domaga się utrzymania skutecznego 
celu 2 „regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

Or. it

Poprawka 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

22. domaga się utrzymania celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w oparciu o jego 
horyzontalny charakter; podkreśla, że 
należy nadal rozbudowywać sprawdzony 
system klastrów innowacyjnych;

Or. en

Poprawka 275
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. domaga się wzmocnienia celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 

22. domaga się utrzymania celu 2 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie” w wersji horyzontalnej; 
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podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

podkreśla, że należy nadal rozbudowywać 
sprawdzony system klastrów 
innowacyjnych i konkurencji o 
dofinansowanie;

Or. en

Poprawka 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa do zapewnienia regionom 
bardziej rozwiniętym możliwości 
modernizacji ich kapitału społecznego i 
ekonomicznego, a także podejmowania 
kwestii obszarów ubóstwa i braku rozwoju 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie 
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

skreślony

Or. en

Poprawka 279
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie 
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

skreślony

Or. cs

Poprawka 280
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie 
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

skreślony

Or. de

Poprawka 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie 
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

23. domaga się wprowadzenia 
szczegółowego zapisu dla regionów, w 
których PKB na jednego mieszkańca 
wynosi między 75% a 90% średniej 
unijnej w formie nowej kategorii 
pośredniej, bądź też co najmniej 
szczegółowego zapisu w ramach celu 2, 
który umożliwi tym regionom odpowiednie 
traktowanie; uważa, że taki szczegółowy 
zapis powinien być finansowany ze stałego 
budżetu uzyskanego dzięki 
oszczędnościom spodziewanym w związku 
z mniejszą o kilka liczbą regionów 
objętych celem 1, jednak w żadnym 
wypadku nie może powodować mniejszego 
finansowania regionów, które obecnie 
kwalifikują się do finansowania w ramach 
celu 2;

Or. fr
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Poprawka 282
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie 
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

23. wzywa do zastąpienia obecnego 
systemu mechanizmu phasing out i 
phasing in przejściowym celem 
wspierania regionów nieobjętych już 
celem „konwergencja” i regionów o PKB 
na mieszkańca między 75% a 90%, 
tworząc tym samym sprawiedliwy system 
odzwierciedlający negatywne 
oddziaływanie kryzysu gospodarczego; 
uważa, że taki system zagwarantuje 
naprawdę równe traktowanie regionów i 
będzie stymulować uwalnianie 
endogennego potencjału rozwojowego 
wszystkich regionów UE;

Or. en

Poprawka 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie 
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

23. jest zdania, że w celu zaspokojenia 
potrzeb rozwojowych konieczne jest 
wprowadzenie nowej kategorii pośredniej 
dla regionów, które przekroczyły już próg 
kwalifikowalności do celów konwergencji, 
ale nie osiągnęły jeszcze pełnej 
konkurencyjności; wzywa ponadto do 
uwzględnienia szczególnej sytuacji 
regionów, które po raz pierwszy przestają 
być objęte wsparciem w ramach celu 
„konwergencja”;

Or. es
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Poprawka 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zdania, że ogólna nowa kategoria 
wsparcia między 75% a 90% pozostaje w 
sprzeczności ze sprawdzonymi zasadami 
polityki spójności UE (wspieranie 
najsłabszych, łączenie wewnętrznych 
potencjałów w podejściu horyzontalnym w 
bogatszych regionach) i dlatego odrzuca 
taką kategorię pośrednią;

23. domaga się utworzenia nowej 
kategorii pośredniej dla regionów między 
75% a 90% PKB Wspólnoty. Celem tego 
systemu jest ograniczenie stosowania
progu w wysokości 75% PKB Wspólnoty 
(obecny próg, który określa 
kwalifikowanie się do celu konwergencji 
oraz konkurencyjności regionalnej i 
zatrudnienia) oraz zagwarantowanie 
równego traktowania tych regionów. 
Chodzi o jednoczesne uwzględnienie
trudności regionów, które poczynając od 
2013 r. przestaną po raz pierwszy spełniać 
kryteria celu konwergencji, ale również o 
te, które kwalifikując się do finansowania 
w ramach celu konkurencyjności 
regionalnej i zatrudnienia w obecnym 
okresie programowania, w dalszym ciągu 
borykają się ze strukturalnymi 
problemami społeczno-ekonomicznymi w 
odniesieniu do wdrażania strategii 
"Europa 2020" i które padły ofiarą 
rozbieżności wewnątrz regionu. 
Utworzenie takiej kategorii nie powinno 
powodować negatywnych skutków dla 
regionów, które zaczynają obecnie 
spełniać cel konwergencji, 
konkurencyjności regionalnej i 
zatrudnienia obecnie stopniowo 
wprowadzanych (phasing-in) i 
wycofywanych (phasing-out).

Or. fr


