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Poprawka 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

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 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; przypomina 
jednak o konieczności ustanowienia 
stabilnej, stosownej, skonsolidowanej, 
zreformowanej i w razie potrzeby bardziej 
długoterminowej pomocy przejściowej 
(phasing out) opartej na strategii 
nakierowanej na byłe obszary o 
najwyższej potrzebie dofinansowania w 
ramach celu „konwergencja”;

Or. en

Poprawka 286
Tamás Deutsch

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 ogólna nowa kategoria 
wsparcia, oparta na poziomie PKB na 
mieszkańca, 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 
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taką kategorię pośrednią;

Or. en

Poprawka 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. obawia się, że zaproponowana przez 
Komisję kategoria przejściowa będzie 
obowiązywała na stałe oraz że wywrze ona 
negatywny wpływ na pozostałe regiony; 
wzywa zatem do degresywnego 
sformułowania na czas określony 
przepisów przejściowych oraz 
zastosowania ich wyłącznie do tych 
regionów, które obecnie kwalifikują się do 
wsparcia w ramach celu „konwergencja”;

Or. de

Poprawka 288
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
EFRR w realizacji tego celu do poziomu 
odpowiadającego 7% całego budżetu 
przeznaczonego na politykę spójności; 
podkreśla rolę regionów przygranicznych 
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się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

w osiągnięciu celów „Europa 2020”; 
uważa za konieczne silniejsze 
skoncentrowanie się na sieciach TEN 
zgodnie z priorytetami europejskimi oraz 
na infrastrukturze transgranicznej i domaga 
się odpowiedniego dodatkowego wsparcia 
dla wszystkich regionów przygranicznych;

Or. fr

Poprawka 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z 
priorytetami europejskimi oraz na 
infrastrukturze transgranicznej i domaga 
się odpowiedniego dodatkowego wsparcia 
dla wszystkich regionów przygranicznych;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym), 
gdyż jest on największą europejską 
wartością dodaną, oraz domaga się 
podwyższenia udziału funduszy 
strukturalnych do 7%; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w integracji 
Unii Europejskiej i wzmacnianiu 
spójności poza krajowymi granicami; 
podkreśla znaczenie zmniejszania 
nierówności za pomocą zrównoważonych 
rozwiązań infrastrukturalnych w dążeniu 
do osiągnięcia celów „Europa 2020”; 
domaga się zwiększenia poziomu 
współfinansowania wszystkich funduszy 
we wszystkich programach o 10 punktów 
procentowych jako bonus promocyjny na 
rzecz spójności terytorialnej przez wzgląd
na ponoszenie dodatkowych kosztów w 
związku ze złożonymi procedurami 
decyzyjnymi w przypadku wielostronnych 
projektów; podkreśla wartość dodaną 
EUWT i wspiera jego rozwój;
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Or. en

Poprawka 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z 
priorytetami europejskimi oraz na 
infrastrukturze transgranicznej i domaga 
się odpowiedniego dodatkowego wsparcia 
dla wszystkich regionów przygranicznych; 

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach UE 
w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, 
transnarodowym) oraz domaga się 
podwyższenia udziału funduszy 
strukturalnych przyznawanych na ten cel; 
podkreśla jego rolę w osiągnięciu celów 
„Europa 2020”;

Or. es

Poprawka 291
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%, które 
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rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

powinno być przeznaczane na programy 
aniżeli na państwa członkowskie i ten 
sposób nie powinno podlegać zasadzie 
określania górnego pułapu; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej;

Or. en

Poprawka 292
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

24. jest zdania, że należy wzmocnić cel 3 
dotyczący współpracy „terytorialnej” na 
wszystkich granicach wewnętrznych UE i 
w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, 
transnarodowym); podkreśla rolę regionów 
przygranicznych w osiągnięciu celów 
„Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej;

Or. it

Poprawka 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z 
priorytetami europejskimi oraz na 
infrastrukturze transgranicznej i domaga 
się odpowiedniego dodatkowego wsparcia 
dla wszystkich regionów przygranicznych;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; domaga 
się, aby przyznawanie środków na każdy 
program współpracy terytorialnej 
odbywało się na podstawie 
zharmonizowanych kryteriów, aby 
odpowiedzieć w strategiczny i 
zintegrowany sposób na potrzeby i 
specyfikę każdego objętego terenu i 
obszaru geograficznego; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa poprawę 
koordynacji sieci TEN i ich finansowania 
za konieczną zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

Or. fr

Poprawka 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
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funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

funduszy strukturalnych; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej i 
domaga się odpowiedniego dodatkowego 
wsparcia dla wszystkich regionów 
przygranicznych;

Or. en

Poprawka 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 współpracy „terytorialnej” 
na wszystkich granicach wewnętrznych UE 
i w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, 
transnarodowym) i domaga się 
podwyższenia udziału funduszy 
strukturalnych do 7%; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej i 
domaga się odpowiedniego dodatkowego 
wsparcia wszystkich regionów 
przygranicznych;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 współpracy „terytorialnej” 
na wszystkich granicach wewnętrznych UE 
i w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, 
transnarodowym) i domaga się 
podwyższenia udziału funduszy 
strukturalnych do 10%; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej i 
domaga się odpowiedniego dodatkowego 
wsparcia wszystkich regionów 
przygranicznych;

Or. de

Poprawka 296
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 10%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020” i uznaje 
rolę odgrywaną przez regiony graniczące z 
co najmniej dwoma państwami 
nienależącymi do UE w umożliwianiu 
osiągania celów polityki sąsiedztwa; 
uważa za konieczne silniejsze 
skoncentrowanie się na sieciach TEN 
zgodnie z priorytetami europejskimi oraz 
na infrastrukturze transgranicznej i domaga 
się odpowiedniego dodatkowego wsparcia 
dla wszystkich regionów przygranicznych;

Or. ro

Poprawka 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 

24. Jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; apeluje do 
Komisji o zarezerwowanie części tak 
powiększonych środków na projekty na 
rzecz zwiększania synergii współpracy 



AM\865326PL.doc 11/162 PE464.689v01-00

PL

się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

między regionami w odniesieniu do 
różnych celów (między regionami celu 3 i 
2, regionami celu 3 i 1 oraz regionami 
celu 2 i 1) oraz na projekty mające na celu 
wyłącznie wzmocnioną współpracę między 
regionami celu 1; podkreśla rolę regionów 
przygranicznych w osiągnięciu celów 
„Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej i 
domaga się odpowiedniego dodatkowego 
wsparcia dla wszystkich regionów 
przygranicznych;

Or. en

Poprawka 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych; 
apeluje o uproszczenie przepisów 
wykonawczych regulujących wdrażanie 
programów celu 3, w oparciu o zasadę 
proporcjonalności, a także o opracowane 
wspólnego zbioru zasad kwalifikacji, z 
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których wszystkie stawiają takim 
programom warunek uzyskania większej 
skuteczności i widoczności;

Or. en

Poprawka 299
Manfred Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 współpracy „terytorialnej” 
na wszystkich granicach wewnętrznych UE 
i w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, 
transnarodowym) i domaga się 
podwyższenia udziału funduszy 
strukturalnych do 7%; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej i 
domaga się odpowiedniego dodatkowego 
wsparcia wszystkich regionów 
przygranicznych;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 współpracy „terytorialnej” 
na wszystkich granicach wewnętrznych UE 
i w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, 
transnarodowym) i domaga się 
podwyższenia udziału funduszy 
strukturalnych do 7%; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
TEN zgodnie z priorytetami europejskimi 
oraz na infrastrukturze transgranicznej i 
domaga się odpowiedniego dodatkowego 
wsparcia wszystkich regionów 
przygranicznych; podkreśla ścisłe 
zaangażowanie decydentów na szczeblu 
lokalnym, ponieważ tylko w ten sposób 
możliwe jest wdrożenie programów;

Or. de

Poprawka 300
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach transeuropejskich, w 
szczególności na sieciach transportowych 
i energii, zgodnie z priorytetami 
europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

Or. fr

Poprawka 301
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach 
wewnętrznych UE i w jego trzech 
wymiarach (transgranicznym, 
międzyregionalnym, transnarodowym) 
oraz domaga się podwyższenia udziału 
funduszy strukturalnych do 7%; podkreśla 
rolę regionów przygranicznych w 
osiągnięciu celów „Europa 2020”; uważa 
za konieczne silniejsze skoncentrowanie 
się na sieciach TEN zgodnie z priorytetami 

24. jest zdecydowanie zdania, że należy 
wzmocnić cel 3 dotyczący współpracy 
„terytorialnej” na wszystkich granicach UE 
i w jego trzech wymiarach 
(transgranicznym, międzyregionalnym, 
transnarodowym) oraz domaga się 
podwyższenia udziału funduszy 
strukturalnych do 7%; podkreśla rolę 
regionów przygranicznych w osiągnięciu 
celów „Europa 2020”; uważa za konieczne 
silniejsze skoncentrowanie się na sieciach 
transeuropejskich, w szczególności na 



PE464.689v01-00 14/162 AM\865326PL.doc

PL

europejskimi oraz na infrastrukturze 
transgranicznej i domaga się 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla 
wszystkich regionów przygranicznych;

sieciach transportowych i energii, zgodnie 
z priorytetami europejskimi oraz na 
infrastrukturze transgranicznej i domaga 
się odpowiedniego dodatkowego wsparcia 
dla wszystkich regionów przygranicznych;

Or. fr

Poprawka 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że EUWT stanowi jedyny w 
swoim rodzaju, cenny instrument 
zarządzania terytorialnego, który 
odpowiada potrzebom uporządkowanej 
współpracy i musi być promowany jako 
narzędzie służące ustanowieniu systemów 
transgranicznego sprawowania rządów i 
zagwarantowania odpowiedzialności za 
poszczególne strategie polityczne na 
szczeblu regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej i 
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
celów strategii „Europa 2020”;

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej, 
zintegrowanym programom rozwoju i 
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
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celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 304
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej i 
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
celów strategii „Europa 2020”;

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej, 
możliwościom tworzenia synergii, 
skuteczności interwencji i w ten sposób
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej i 
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
celów strategii „Europa 2020”;

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej i wdrażaniu 
celów polityki spójności;

Or. en

Poprawka 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału
odpowiedzialności finansowej i 
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
celów strategii „Europa 2020”;

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej i 
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
europejskiej polityki spójności;

Or. es

Poprawka 307
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. jest zdania, że nowe fundusze 
tematyczne (klimat, energia, transport) 
zagrażałyby sprawdzonej zasadzie podziału 
odpowiedzialności finansowej i 
współpracy regionalnej we wdrażaniu 
celów strategii „Europa 2020”;

25. zdecydowanie odrzuca wszystkie 
propozycje nacjonalizacji polityki 
spójności lub nadania jej charakteru 
sektorowego; jest zdania, że nowe 
fundusze tematyczne (klimat, energia, 
transport) zagrażałyby sprawdzonej 
zasadzie podziału odpowiedzialności 
finansowej i współpracy regionalnej we 
wdrażaniu celów strategii „Europa 2020”;

Or. lt

Poprawka 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. domaga się, aby EFS jako element 26. domaga się, aby EFS nadal 
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polityki spójności w dalszym ciągu 
przyczyniał się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia; 
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności, 
większej równości szans dla obu płci, 
integracji osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz wsparciu dla MŚP;

funkcjonował w ramach polityki 
spójności; zwraca uwagę na jego 
szczególną rolę jako najważniejszego 
instrumentu dla rynku pracy i polityki 
zatrudnienia oraz spójności społecznej 
wszystkich regionów, zwłaszcza przez 
wzgląd na jego wkład w rozwój integracji 
społecznej i propagowanie zatrudnienia, 
edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe 
życie, przechodzenie na gospodarkę 
zrównoważoną oraz w walkę z ubóstwem; 
podkreśla, że nie mogą tego osiągnąć 
same organy publiczne, bowiem zwłaszcza 
podmioty niepubliczne, w tym 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, 
odgrywają główną rolę w zakresie 
integracji społecznej; apeluje o 
uwzględnienie w większym stopniu 
podejścia terytorialnego w celu 
zwiększenia skuteczności i widoczności 
jego interwencji;

Or. en

Poprawka 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. domaga się, aby EFS jako element 
polityki spójności w dalszym ciągu 
przyczyniał się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia;
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności, 
większej równości szans dla obu płci, 
integracji osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz wsparciu dla MŚP;

26. zwraca uwagę, że EFS odgrywa 
kluczową rolę w polityce włączenia 
społecznego, rynku pracy i zatrudnienia; 
domaga się, aby EFS jako element polityki 
spójności w dalszym ciągu przyczyniał się 
do wzmacniania włączenia społecznego, 
zwiększania zatrudnienia i możliwości 
podjęcia pracy, do propagowania 
kształcenia pracowników i 
dostosowywania ich umiejętności do 
popytu na rynku pracy w sposób 
zapewniający lepszą integrację 
pracowników z rynkiem pracy, do 
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propagowania równouprawnienia płci, do 
integrowania osób w niekorzystnej 
sytuacji oraz do wspierania rozwoju 
gospodarki społecznej i MŚP;

Or. en

Poprawka 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. domaga się, aby EFS jako element 
polityki spójności w dalszym ciągu 
przyczyniał się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia; 
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności, 
większej równości szans dla obu płci, 
integracji osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz wsparciu dla MŚP;

26. domaga się, aby EFS jako element 
polityki spójności w dalszym ciągu 
przyczyniał się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia; 
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności, przy 
jednoczesnym sprzyjaniu kształcenia 
odpowiadającego potrzebom lokalnym, 
większej równości szans dla obu płci, osób 
niepełnosprawnych, integracji i 
reintegracji społecznej osób w 
niekorzystnej sytuacji oraz wsparciu dla 
MŚP i osób samozatrudnionych;

Or. fr

Poprawka 311
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. domaga się, aby EFS jako element 
polityki spójności w dalszym ciągu 

26. domaga się, aby EFS jako element 
polityki spójności był w większym stopniu 
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przyczyniał się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia; 
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności,
większej równości szans dla obu płci, 
integracji osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz wsparciu dla MŚP;

skierowany do określonego terytorium w 
celu zwiększenia skuteczności i 
widoczności interwencji i celów 
finansowanych dziedzin polityki; 
przypomina, że ma on w dalszym ciągu 
przyczyniać się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia; 
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności, 
większej równości szans dla obu płci, 
integracji osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz wsparciu dla MŚP;

Or. fr

Poprawka 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. domaga się, aby EFS jako element 
polityki spójności w dalszym ciągu 
przyczyniał się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia; 
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności, 
większej równości szans dla obu płci, 
integracji osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz wsparciu dla MŚP;

26. domaga się, aby EFS jako element 
polityki spójności w dalszym ciągu 
przyczyniał się do poprawy integracji 
społecznej, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; dostrzega w EFS 
najważniejsze narzędzie polityki w 
zakresie rynku pracy i zatrudnienia; 
przypisuje szczególne znaczenie 
wspieraniu kwalifikacji i mobilności, 
większej równości szans dla obu płci, 
integracji osób w niekorzystnej sytuacji 
oraz wsparciu dla usług socjalnych, 
włączenia społecznego i MŚP; podkreśla 
konieczność utrzymania roli EFS jako 
kluczowego komponentu polityki 
spójności, który wraz z EFRR dba o 
potrzeby rozwojowe regionów;

Or. en
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Poprawka 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju;

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju; wzywa ponadto do lepszej 
synergii między EFR a EFRR;

Or. fr

Poprawka 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju;

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju; wspiera wprowadzenie opcji 
wielofunduszowych programów 
operacyjnych, które jeszcze bardziej 
ułatwiłyby stosowanie zintegrowanych 
podejść;

Or. en
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Poprawka 315
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju;

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju oraz wprowadzenia programów 
wielofunduszowych;

Or. en

Poprawka 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju;

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść na rzecz rozwoju lokalnego i 
regionalnego w szczególności w 
połączeniu EFS z EFRR i domaga się 
ułatwienia możliwości finansowania 
krzyżowego między tymi funduszami 
zwłaszcza w odniesieniu do 
zintegrowanego planowania rozwoju;

Or. en

Poprawka 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju;

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się wprowadzenia 
wspólnych zasad kwalifikacji oraz 
zwiększenia i ułatwienia możliwości 
finansowania krzyżowego między tymi 
funduszami zwłaszcza w odniesieniu do
zintegrowanego planowania rozwoju;

Or. en

Poprawka 318
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju;

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju ukierunkowanego na konkretny 
obszar;

Or. en

Poprawka 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 

27. wskazuje na synergię zintegrowanych 
podejść w szczególności w połączeniu EFS 
z EFRR i domaga się ułatwienia 
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możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju;

możliwości finansowania krzyżowego 
między tymi funduszami zwłaszcza w 
odniesieniu do zintegrowanego planowania 
rozwoju ukierunkowanego na konkretny 
obszar;

Or. en

Poprawka 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. dążąc do zwiększania synergii, 
apeluje o większą integrację polityk 
sektorowych (transport, energetyka, 
badania, ochrona środowiska, edukacja) 
w ramach polityki spójności i polityki 
strukturalnej, zapewniającą większą 
skuteczność i lepszą koordynację funduszy 
strukturalnych, CIP i programów 
ramowych w zakresie badań i rozwoju; 
jest zdania, że wielofunduszowe 
programowanie mogłoby przyczynić się do 
podejmowania działań w bardziej 
zintegrowany sposób i zwiększyłoby 
skuteczność działań podejmowanych w 
ramach tych różnych funduszy; uważa, że 
krajowe/regionalne partnerstwa na rzecz 
rozwoju są odpowiednim instrumentem do 
scalenia różnorakich polityk; pod tym 
względem podkreśla konieczność 
wyznaczenia przejrzystych celów i 
stwierdzenia, czy cele te zostały osiągnięte 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht



PE464.689v01-00 24/162 AM\865326PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 27c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. proponuje nadanie wymiaru 
terytorialnego strategiom w dziedzinie 
badań i rozwoju; dlatego podkreśla 
znaczenie dostosowania polityki spójności 
oraz strategii w dziedzinie badań i 
innowacji do konkretnych potrzeb na 
danych terytoriach; odnotowuje, że 
większe włączenie władz regionalnych i 
lokalnych w przygotowania i realizację 
funduszy rozwoju regionalnego i 
programów w dziedzinie badań i 
innowacji nabiera zasadniczego znaczenia 
ze względu na niemożność stosowania tej 
samej strategii w odniesieniu do rozwoju 
wszystkich regionów;

Or. en

Poprawka 322
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFR na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości) przy 
pomocy wspólnego rozporządzenia 
ramowego;

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFR na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości);

Or. en
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Poprawka 323
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFR na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości) przy 
pomocy wspólnego rozporządzenia 
ramowego;

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFR na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości) przy 
pomocy wspólnego rozporządzenia 
ramowego; podkreśla pod tym względem 
znaczenie wspólnego i sprawnego 
funkcjonowania różnorakich funduszy dla 
osiągnięcia wyników; apeluje do Komisji 
o wprowadzenie stosownych korekt, które 
w miarę możliwości pozwolą takim 
funduszom wzajemnie się uzupełniać;

Or. en

Poprawka 324
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFR na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości) przy 
pomocy wspólnego rozporządzenia 
ramowego;

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFRyb na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości) przy 
pomocy wspólnego rozporządzenia 
ramowego; przypomina o swojej 
nieustannej trosce o sprzyjanie 
stosowania prostszych procedur, które są 
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najlepiej opanowane przez podmioty 
lokalne;

Or. fr

Poprawka 325
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFR na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości) przy 
pomocy wspólnego rozporządzenia 
ramowego;

28. domaga się wspólnych ram 
strategicznych dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFRyb na okres po 
2013 r.; jest zdania, że należy położyć 
większy nacisk na model jednolitego 
podejścia regulacyjnego (administracja, 
kwalifikowalność, rachunkowość, przepisy 
w zakresie sprawozdawczości) przy 
pomocy wspólnego rozporządzenia 
ramowego;

Or. fr

Poprawka 326
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. apeluje do Rady i Parlamentu o 
przyjęcie nowych wspólnych ram 
strategicznych zgodnie ze zwykłą 
procedurą legislacyjną na podstawie art. 
177 TFUE;

Or. en



AM\865326PL.doc 27/162 PE464.689v01-00

PL

Poprawka 327
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga 
się wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 328
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga 
się wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) wraz z 
realokacją zasobów;

Or. en

Poprawka 329
Hermann Winkler
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga 
się wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

29. sugeruje harmonizację przepisów 
dotyczących funduszy objętych wspólnymi 
ramami strategicznymi oraz zwraca się o 
uwzględnienie podczas harmonizacji
struktur administracyjnych wymogów 
charakterystycznych dla poszczególnych 
regionów;

Or. de

Poprawka 330
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga 
się wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

29. apeluje o przyjęcie wiążących 
standardów dla państw członkowskich i 
regionów służących stworzeniu bardziej 
jednolitych struktur administracyjnych dla 
funduszy strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga się 
wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4); takie 
ponowne wdrożenie nie powinno jednak 
powodować zmniejszenia środków 
przeznaczonych na EFRR i EFRROW; 
domaga się tymczasem wiążących 
standardów dla państw członkowskich i 
regionów służących stworzeniu bardziej 
jednolitych struktur administracyjnych dla 
funduszy strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawka 332
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga się 
wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4); jest jednak 
przeciwny, aby takie ponowne wdrożenie 
powodowało zmniejszenie środków 
przeznaczonych na EFRR i EFRROW; 
domaga się tymczasem wiążących 
standardów dla państw członkowskich i 
regionów służących stworzeniu bardziej 
jednolitych struktur administracyjnych dla 
funduszy strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

Or. fr
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Poprawka 333
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga się 
wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga się 
wspólnych wskaźników dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
ponownego wdrożenia programów 
EFRROW dotyczących regionów 
(istniejące osie wsparcia 3 i 4) i domaga się 
wiążących standardów dla państw 
członkowskich i regionów służących 
stworzeniu bardziej jednolitych struktur 
administracyjnych dla funduszy 
strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

29. sugeruje w tych ramach zbadanie 
integracji programów EFRROW 
dotyczących regionów (istniejące osie 
wsparcia 3 i 4) i domaga się wiążących 
standardów dla państw członkowskich i 
regionów służących stworzeniu bardziej 
jednolitych struktur administracyjnych dla 
funduszy strukturalnych UE i regionalnych 
programów rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
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Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji jako samodzielnego 
instrumentu i stosowne uwzględnienie 
jego zadań w Funduszu Społecznym; 
domaga się zbadania, w jakim stopniu 
fuzja Funduszu Spójności i Funduszu 
Rozwoju Regionalnego byłaby zgodna z 
traktatami; wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

skreślony

Or. en

Poprawka 336
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji jako samodzielnego 
instrumentu i stosowne uwzględnienie 
jego zadań w Funduszu Społecznym; 
domaga się zbadania, w jakim stopniu 
fuzja Funduszu Spójności i Funduszu 
Rozwoju Regionalnego byłaby zgodna z 
traktatami; wskazuje na fakt, że wydatki z 

skreślony
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Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Or. fr

Poprawka 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji jako samodzielnego 
instrumentu i stosowne uwzględnienie 
jego zadań w Funduszu Społecznym; 
domaga się zbadania, w jakim stopniu 
fuzja Funduszu Spójności i Funduszu 
Rozwoju Regionalnego byłaby zgodna z 
traktatami; wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

skreślony

Or. en

Poprawka 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 

30. ze względów wydajności domaga się 
skoordynowania działań funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
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regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji jako samodzielnego 
instrumentu i stosowne uwzględnienie 
jego zadań w Funduszu Społecznym; 
domaga się zbadania, w jakim stopniu 
fuzja Funduszu Spójności i Funduszu 
Rozwoju Regionalnego byłaby zgodna z 
traktatami; wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

regionalnego i spójności w celu uniknięcia 
nakładania się ich zakresów;

Or. es

Poprawka 339
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami;

Or. en

Poprawka 340
Erminia Mazzoni
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Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji jako samodzielnego 
instrumentu i stosowne uwzględnienie 
jego zadań w Funduszu Społecznym; 
domaga się zbadania, w jakim stopniu 
fuzja Funduszu Spójności i Funduszu 
Rozwoju Regionalnego byłaby zgodna z 
traktatami; wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Or. it

Poprawka 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja 
Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym;
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Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Or. en

Poprawka 342
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji jako samodzielnego 
instrumentu i stosowne uwzględnienie 
jego zadań w Funduszu Społecznym;
domaga się zbadania, w jakim stopniu 
fuzja Funduszu Spójności i Funduszu 
Rozwoju Regionalnego byłaby zgodna z 
traktatami; wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Or. fr

Poprawka 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 

30. ze względów wydajności domaga się 
połączenia funduszy mających znaczenie 
dla rozwoju regionalnego i spójności; 
zaleca uproszczenie Europejskiego
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od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Funduszu Dostosowania do Globalizacji i 
zintegrowanie go z funduszami 
strukturalnymi przy jednoczesnym 
zapewnieniu, że nie będzie oznaczać to 
zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków w
dziale „Spójność”; domaga się zbadania, w 
jakim stopniu fuzja Funduszu Spójności i 
Funduszu Rozwoju Regionalnego byłaby 
zgodna z traktatami; wskazuje na fakt, że 
wydatki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Funduszu 
Spójności są przewidziane z reguły na 
finansowanie tego samego rodzaju 
przedsięwzięć;

Or. en

Poprawka 344
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

30. ze względów wydajności domaga się 
połączenia funduszy mających znaczenie 
dla rozwoju regionalnego i spójności; 
zaleca uproszczenie Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji i 
zintegrowanie go z Europejskim 
Funduszem Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Or. en
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Poprawka 345
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 
Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i 
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym jednak bez 
jakiegokolwiek wpływu na wydatki w 
dziale „Spójność” budżetu UE; domaga 
się zbadania, w jakim stopniu fuzja 
Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Or. en

Poprawka 346
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. ze względów wydajności domaga się 
zniesienia lub połączenia funduszy 
mających znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i spójności; zaleca odejście 
od Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako samodzielnego instrumentu i
stosowne uwzględnienie jego zadań w 
Funduszu Społecznym; domaga się 
zbadania, w jakim stopniu fuzja Funduszu 

30. ze względów wydajności domaga się 
lepszej koordynacji funduszy mających 
znaczenie dla rozwoju regionalnego i 
spójności; zaleca odejście od Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jako 
samodzielnego instrumentu i stosowne 
uwzględnienie jego zadań w Funduszu 
Społecznym; domaga się zbadania, w 
jakim stopniu fuzja Funduszu Spójności i 
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Spójności i Funduszu Rozwoju 
Regionalnego byłaby zgodna z traktatami; 
wskazuje na fakt, że wydatki z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności są 
przewidziane z reguły na finansowanie 
tego samego rodzaju przedsięwzięć;

Funduszu Rozwoju Regionalnego byłaby 
zgodna z traktatami; wskazuje na fakt, że 
wydatki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Funduszu 
Spójności są przewidziane z reguły na 
finansowanie tego samego rodzaju 
przedsięwzięć;

Or. en

Poprawka 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. apeluje o rewizję rozporządzenia w 
sprawie współpracy transgranicznej na 
zewnętrznych granicach oraz 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa (ENPI) w celu zintegrowania 
tych funduszy w ramach celu 3 
dotyczącego współpracy terytorialnej;

Or. en

Poprawka 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 30 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest 
komplementarny w stosunku do 
osiągnięcia celów Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ponieważ zakłada 
reintegrację zawodową pracowników 
zwolnionych w wyniku globalizacji i 
kryzysu;
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Or. it

Poprawka 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanego przez Komisję 
partnerstwa na rzecz rozwoju i inwestycji 
(zamiast wcześniejszych poszczególnych 
krajowych strategicznych planów 
ramowych) między UE a państwami 
członkowskimi; domaga się określenia 
priorytetów inwestycyjnych służących 
wdrożeniu strategii „Europa 2020” i
kolejnych celów w zakresie polityki 
spójności i polityki strukturalnej; uważa 
za konieczne jak najszybsze sprecyzowanie 
konkretnego podziału kompetencji 
pomiędzy zaangażowanymi szczeblami i 
domaga się zachowania kompetencji 
krajowych lub regionalnych zgodnie z 
zasadą pomocniczości;

31. podkreśla, że istotne jest angażowanie 
w możliwie największym zakresie władz 
lokalnych i regionalnych, partnerów 
społecznych i organizacji pozarządowych 
w określanie priorytetów polityki 
spójności; podkreśla, że wielopoziomowe 
sprawowanie rządów jest jedną z 
kluczowych zasad polityki spójności, 
mającą fundamentalne znaczenie dla 
zapewnienia jakości procesu decyzyjnego, 
planowania strategicznego i osiągania 
celów; uważa za konieczne jak najszybsze 
sprecyzowanie konkretnego podziału 
kompetencji pomiędzy zaangażowanymi 
szczeblami i domaga się wzmocnienia 
kompetencji regionalnych zgodnie z zasadą 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 350
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanego przez Komisję partnerstwa 
na rzecz rozwoju i inwestycji (zamiast 
wcześniejszych poszczególnych krajowych 
strategicznych planów ramowych) między 
UE a państwami członkowskimi; domaga 

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanego przez Komisję partnerstwa 
na rzecz rozwoju i inwestycji (zamiast 
wcześniejszych poszczególnych krajowych 
strategicznych planów ramowych) między 
UE a państwami członkowskimi; domaga 
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się określenia priorytetów inwestycyjnych 
służących wdrożeniu strategii „Europa 
2020” i kolejnych celów w zakresie 
polityki spójności i polityki strukturalnej; 
uważa za konieczne jak najszybsze 
sprecyzowanie konkretnego podziału 
kompetencji pomiędzy zaangażowanymi 
szczeblami i domaga się zachowania 
kompetencji krajowych lub regionalnych 
zgodnie z zasadą pomocniczości;

się określenia na tym etapie celów w 
zakresie polityki spójności i stosownych 
priorytetów służących wdrożeniu strategii 
„Europa 2020”; uważa za konieczne jak 
najszybsze sprecyzowanie konkretnego 
podziału kompetencji pomiędzy 
zaangażowanymi szczeblami i domaga się 
zachowania kompetencji krajowych lub 
regionalnych zgodnie z zasadą 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanego przez Komisję 
partnerstwa na rzecz rozwoju i inwestycji 
(zamiast wcześniejszych poszczególnych 
krajowych strategicznych planów 
ramowych) między UE a państwami 
członkowskimi; domaga się określenia 
priorytetów inwestycyjnych służących 
wdrożeniu strategii „Europa 2020” i 
kolejnych celów w zakresie polityki 
spójności i polityki strukturalnej; uważa za 
konieczne jak najszybsze sprecyzowanie 
konkretnego podziału kompetencji 
pomiędzy zaangażowanymi szczeblami i 
domaga się zachowania kompetencji 
krajowych lub regionalnych zgodnie z 
zasadą pomocniczości;

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanych przez Komisję umów o 
partnerstwie na rzecz rozwoju i inwestycji 
(zamiast wcześniejszych poszczególnych 
krajowych strategicznych planów 
ramowych) między UE a państwami 
członkowskimi; domaga się określenia 
priorytetów inwestycyjnych służących 
wdrożeniu strategii „Europa 2020” i 
kolejnych celów w zakresie polityki 
spójności; uważa za konieczne jak 
najszybsze sprecyzowanie konkretnego 
podziału kompetencji pomiędzy 
zaangażowanymi szczeblami i domaga się 
zachowania kompetencji krajowych lub 
regionalnych zgodnie z zasadą 
pomocniczości;

Or. es

Poprawka 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanego przez Komisję partnerstwa 
na rzecz rozwoju i inwestycji (zamiast 
wcześniejszych poszczególnych krajowych 
strategicznych planów ramowych) między 
UE a państwami członkowskimi; domaga 
się określenia priorytetów inwestycyjnych 
służących wdrożeniu strategii „Europa 
2020” i kolejnych celów w zakresie 
polityki spójności i polityki strukturalnej; 
uważa za konieczne jak najszybsze 
sprecyzowanie konkretnego podziału 
kompetencji pomiędzy zaangażowanymi 
szczeblami i domaga się zachowania 
kompetencji krajowych lub regionalnych 
zgodnie z zasadą pomocniczości;

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanego przez Komisję partnerstwa 
na rzecz rozwoju i inwestycji (zamiast 
wcześniejszych poszczególnych krajowych 
strategicznych planów ramowych) między 
UE a państwami członkowskimi; domaga 
się określenia priorytetów inwestycyjnych 
służących wdrożeniu strategii „Europa 
2020” i kolejnych celów w zakresie 
polityki spójności i polityki strukturalnej; 
uważa za konieczne jak najszybsze 
sprecyzowanie konkretnego podziału 
kompetencji pomiędzy zaangażowanymi 
szczeblami i domaga się zachowania 
kompetencji krajowych lub regionalnych i 
lokalnych zgodnie z zasadą 
pomocniczości; apeluje o przyjęcie 
wyraźnego zobowiązania do 
odpowiedniego angażowania partnerów w 
porozumienia na rzecz rozwoju i 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przyjmuje z zadowoleniem cele 
proponowanego przez Komisję partnerstwa 
na rzecz rozwoju i inwestycji (zamiast 
wcześniejszych poszczególnych krajowych 
strategicznych planów ramowych) między 
UE a państwami członkowskimi; domaga 
się określenia priorytetów inwestycyjnych 
służących wdrożeniu strategii „Europa 
2020” i kolejnych celów w zakresie 
polityki spójności i polityki strukturalnej; 

31. Nie dotyczy wersji polskiej.
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uważa za konieczne jak najszybsze 
sprecyzowanie konkretnego podziału 
kompetencji pomiędzy zaangażowanymi 
szczeblami i domaga się zachowania 
kompetencji krajowych lub regionalnych 
zgodnie z zasadą pomocniczości;

Or. bg

Poprawka 354
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 31a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. domaga się rygorystycznego 
przestrzegania zasady partnerstwa przez 
państwa przy zawieraniu przyszłych umów 
o partnerstwie i rozwoju, które będą 
musiały zastąpić dawne krajowe ramy 
odniesienia strategicznego. Poszanowanie 
zasady partnerstwa wynika z jakości 
danego dokumentu strategicznego; 
domaga się od Komisji, aby czuwała nad 
tym, czy takie wielopoziomowe 
partnerstwo jest realne podczas 
negocjowania, sporządzania i oceny 
przyszłych umów o partnerstwie;

Or. fr

Poprawka 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wspiera zachowanie programów 32. wspiera zachowanie programów 
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operacyjnych jako najważniejszego 
narzędzia wdrażania dokumentów 
strategicznych w postaci konkretnych 
priorytetów inwestycyjnych; domaga się w 
tym przypadku wyznaczenia jasnych i 
mierzalnych celów;

operacyjnych jako najważniejszego 
narzędzia wdrażania polityki spójności;

Or. en

Poprawka 356
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. wspiera zachowanie programów 
operacyjnych jako najważniejszego 
narzędzia wdrażania dokumentów 
strategicznych w postaci konkretnych 
priorytetów inwestycyjnych; domaga się w 
tym przypadku wyznaczenia jasnych i 
mierzalnych celów;

32. wspiera zachowanie programów 
operacyjnych jako najważniejszego 
narzędzia wdrażania dokumentów 
strategicznych w postaci konkretnych 
priorytetów inwestycyjnych; domaga się w 
tym przypadku wyznaczenia jasnych i 
mierzalnych celów, a jednocześnie 
podkreśla, że konieczne jest 
zrezygnowanie z zasady tworzenia 
projektów w reakcji na wskazane 
wyzwania na korzyść dopasowywania 
zasobów do konkretnych projektów;

Or. cs

Poprawka 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 

33. domaga się wiążącego włączenia władz 
lokalnych i regionalnych do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
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sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych; 
podkreśla konieczność udziału władz 
lokalnych i regionalnych poprzez 
dokładnie określoną i prawnie wiążącą 
definicję zasady partnerstwa obejmującą 
specjalne kryteria w celu 
zagwarantowania efektywnego 
uczestnictwa partnerów na wszystkich 
etapach programowania; zauważa, że 
porozumienia na rzecz rozwoju i 
inwestycji (DIC) powinny uwzględniać nie 
tylko sam rząd centralny, ale także władze 
lokalne i regionalne; uważa, że jedynie 
porozumienie wszystkich 
zainteresowanych partnerów zapewni 
takim porozumieniom szeroką i 
zrównoważoną podstawę;

Or. en

Poprawka 358
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

33. domaga się wiążącego włączenia 
regionów (NUTS II) do przygotowania 
partnerstwa na rzecz rozwoju i programów 
operacyjnych; uważa za niezbędne 
zamieszczenie odpowiednich sformułowań 
w rozporządzeniach dotyczących funduszy 
strukturalnych; podkreśla potrzebę 
włączenia partnerów społecznych i 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego na jak najwcześniejszym 
etapie negocjacji i wdrażania funduszy 
strukturalnych;

Or. fr
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Poprawka 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

33. domaga się włączenia wszystkich 
zaangażowanych szczebli władzy do 
negocjacji umów o partnerstwie na rzecz 
rozwoju i inwestycji oraz do programów 
operacyjnych; uważa za niezbędne 
zamieszczenie odpowiednich sformułowań 
w rozporządzeniach dotyczących funduszy 
strukturalnych;

Or. es

Poprawka 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

33. domaga się wiążącego włączenia władz 
lokalnych i regionalnych, zgodnie z 
konstytucyjną i instytucjonalną 
organizacją państw członkowskich, do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawka 361
Peter Simon
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Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych oraz władz lokalnych 
i regionalnych i ich stowarzyszeń do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawka 362
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych i regionów oraz 
przedstawicieli władz lokalnych do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniu 
dotyczącym funduszy strukturalnych;

Or. cs

Poprawka 363
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia
krajów związkowych i regionów do 

33. Domaga się wiążącego włączenia
władz lokalnych i regionalnych do 



AM\865326PL.doc 47/162 PE464.689v01-00

PL

przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawka 364
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych, na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawka 365
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. domaga się wiążącego włączenia 
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

33. domaga się intensywnego włączenia 
krajów związkowych i regionów do 
przygotowania partnerstwa na rzecz 
rozwoju i programów operacyjnych; uważa 
za niezbędne zamieszczenie odpowiednich 
sformułowań w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych;

Or. it
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Poprawka 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wspiera proponowany przez Komisję
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista priorytetów, 
przy czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu;

34. wspiera ogólną zasadę wspólnotowego 
„menu” szerokich priorytetów 
tematycznych zastępujących obecny 
system, w którym fundusze strukturalne 
podlegają restrykcyjnym kategoriom 
wydatków; sprzeciwia się jednak 
nadmiernemu ograniczeniu liczby 
priorytetów wybieranych w kontekście 
nowych krajowych partnerstw na rzecz 
rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych, ażeby zapewnić władzom 
lokalnym i regionalnym dostatecznie dużo 
swobody w zakresie wdrażania celów 
strategii „Europa 2020” na szczeblu 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 367
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wspiera proponowany przez Komisję 
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista priorytetów, 
przy czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu;

34. wspiera proponowaną przez Komisję 
zasadę „tematycznego menu 
wspólnotowego” pod warunkiem, że 
będzie ono wystarczająco szerokie, aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby każdego 
regionu europejskiego; jest zdania, że im 
niższy poziom zamożności regionu, tym 
szerszy powinien być jego zakres 
priorytetów;
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Or. fr

Poprawka 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wspiera proponowany przez Komisję 
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista priorytetów, 
przy czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu;

34. wspiera proponowaną przez Komisję 
zasadę „tematycznego menu 
wspólnotowego” pod warunkiem, że 
będzie ono wystarczająco szerokie, aby 
uwzględnić specyficzne potrzeby każdego 
regionu europejskiego;

Or. fr

Poprawka 369
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wspiera proponowany przez Komisję
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista priorytetów, 
przy czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu;

34. wspiera proponowany przez Komisję 
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym dłuższa 
powinna być taka lista priorytetów, przy 
czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu; podkreśla, że konieczne 
jest, aby taki system priorytetów 
tematycznych był elastyczny i podlegał 
negocjacjom w celu uwzględnienia 
rozmaitych kontekstów regionalnych;

Or. fr
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Poprawka 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wspiera proponowany przez Komisję 
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista priorytetów, 
przy czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu;

34. wspiera proponowany przez Komisję 
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista priorytetów, 
przy czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu i jednocześnie zapewnić, 
że takie tematyczne podejście do 
programowania funduszy strukturalnych i 
spójności nie przyniesie szkody 
zintegrowanemu podejściu 
ukierunkowanemu na konkretny obszar;

Or. en

Poprawka 371
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wspiera proponowany przez Komisję 
system priorytetów tematycznych; im 
niższy poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista priorytetów, 
przy czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu;

34. wspiera proponowany przez Komisję 
system celów tematycznych; im niższy 
poziom rozwoju danego państwa 
członkowskiego lub regionu, tym szerzej 
powinna być ujęta taka lista celów, przy 
czym należy uwzględnić specyficzne 
potrzeby regionu;

Or. en

Poprawka 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 35
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Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły 
się wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się, aby lista priorytetów w 
dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych była 
każdorazowo dostosowywana do 
specyficznych potrzeb regionów; 
podkreśla, że dalsze priorytety, takie jak 
energia, kształcenie, zwalczanie ubóstwa 
należy proponować i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości;

Or. fr

Poprawka 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się włączenia przez państwa 
członkowskie do ich obszarów 
priorytetowych sektora innowacji, 
infrastruktury i ochrony zasobów 
naturalnych, pozostawiając jednak pewien 
stopień elastyczności przy podejmowaniu 
decyzji, z uwzględnieniem również zakresu 
programów, sytuacji wyjściowej 
poszczególnych regionów oraz rezultatów, 
które mają zostać osiągnięte; podkreśla, że 
dalsze priorytety należy udostępniać i 
wdrażać na zasadzie dobrowolności i w 
zgodzie z zasadą pomocniczości; domaga 
się, aby energia, edukacja i zwalczanie 
ubóstwa znalazły się wśród dostępnych 
priorytetów;
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Or. it

Poprawka 374
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły 
się wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności, ażeby zapewnić regionom 
niezbędny zakres elastyczności w 
definiowaniu dodatkowych priorytetów 
inwestycyjnych, odpowiadających 
lokalnym i regionalnym potrzebom 
rozwojowym, a także w zgodzie z zasadą 
pomocniczości;

Or. en

Poprawka 375
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w zakresie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
danego regionu; podkreśla, że kolejne 
priorytety należy udostępniać i wdrażać na 
zasadzie dobrowolności i w zgodzie z 

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w zakresie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
danego regionu; w związku z tym podkreśla 
konieczność szerokiego zrozumienia 
innowacji w kontekście projektu 
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zasadą pomocniczości; domaga się, aby 
energia, edukacja i zwalczanie ubóstwa
znalazły się wśród dostępnych priorytetów;

przewodniego Unii innowacji; podkreśla, 
że kolejne priorytety należy udostępniać i 
wdrażać na zasadzie dobrowolności i w 
zgodzie z zasadą pomocniczości; domaga 
się, aby energia, edukacja i zmiany 
demograficzne znalazły się wśród 
dostępnych priorytetów;

Or. de

Poprawka 376
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły 
się wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości;

Or. cs

Poprawka 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
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członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji i przechodzenia na 
gospodarkę zrównoważoną, 
zrównoważonej i odpornej na zmianę 
klimatu infrastruktury i przeciwdziałania 
zmianie klimatu, ochrony zasobów 
naturalnych i różnorodności biologicznej, 
a także były dostosowane do specyficznych 
potrzeb regionów; podkreśla, że dalsze 
priorytety należy udostępniać i wdrażać na 
zasadzie dobrowolności i w zgodzie z 
zasadą pomocniczości; domaga się, aby 
energia, edukacja i zwalczanie ubóstwa 
znalazły się wśród dostępnych priorytetów;

Or. en

Poprawka 378
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się, że w przypadku 
priorytetów obligatoryjnych dla wszystkich 
państw członkowskich powinny one być 
określane na szczeblu regionalnym i 
przewidziane co najmniej w dziedzinie 
innowacji, infrastruktury i ochrony 
zasobów naturalnych i dostosowane do 
specyficznych potrzeb regionów; 
podkreśla, że dalsze priorytety należy 
udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

Or. fr

Poprawka 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber
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Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się w przypadku niektórych 
priorytetów obligatoryjnych dla wszystkich 
państw członkowskich, aby były one 
przewidziane w dziedzinie innowacji, 
infrastruktury i ochrony zasobów 
naturalnych i dostosowane do 
specyficznych potrzeb regionów; zwraca 
uwagę, że MŚP są głównym źródłem 
zatrudnienia w UE oraz inkubatorem 
pomysłów biznesowych; podkreśla, że 
należy utrzymać i wzmacniać wsparcie dla 
MŚP w świetle ich kluczowej roli we 
wdrażaniu strategii „Europa 2020”; 
podkreśla, że przez wzgląd na przewodnią 
inicjatywę „Unia innowacji” należy 
przyjąć szeroką definicję 
„innowacyjności”, aby w dalszym ciągu 
ułatwiać MŚP dostęp do środków 
finansowych; uważa, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

Or. en

Poprawka 380
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 

35. domaga się w przypadku celów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
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regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i szkolenie, ochrona zdrowia i 
zwalczanie ubóstwa znalazły się wśród 
dostępnych celów;

Or. en

Poprawka 381
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się w przypadku priorytetów 
dla wszystkich państw członkowskich, aby 
były one przewidziane w dziedzinie 
innowacji, infrastruktury i ochrony 
zasobów naturalnych i dostosowane do 
specyficznych potrzeb regionów; 
podkreśla, że dalsze priorytety należy 
udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

Or. it

Poprawka 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
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w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa zostały 
uwzględnione wśród dostępnych 
priorytetów;

Or. es

Poprawka 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
w dziedzinie innowacji, infrastruktury i 
ochrony zasobów naturalnych i 
dostosowane do specyficznych potrzeb 
regionów; podkreśla, że dalsze priorytety 
należy udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

35. domaga się w przypadku priorytetów 
obligatoryjnych dla wszystkich państw 
członkowskich, aby były one przewidziane 
zwłaszcza w dziedzinie innowacji, 
infrastruktury i ochrony zasobów 
naturalnych i dostosowane do 
specyficznych potrzeb regionów; 
podkreśla, że dalsze priorytety należy 
udostępniać i wdrażać na zasadzie 
dobrowolności i w zgodzie z zasadą 
pomocniczości; domaga się, aby energia, 
edukacja i zwalczanie ubóstwa znalazły się 
wśród dostępnych priorytetów;

Or. en

Poprawka 384
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 36
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Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów 
dostarczania koniecznych opinii;

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wsparcia technicznego i łączności 
sieciowej w zaangażowanych jednostkach 
administracyjnych oraz ograniczenia 
obowiązków publikacji;

Or. en

Poprawka 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii;

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego, 
środków na rzecz budowania zdolności, 
doradztwa oraz prostych i innowacyjnych 
formularzy, a także łączności sieciowej w 
zaangażowanych jednostkach 
administracyjnych, w tym w jednostkach 
tymczasowych, oraz znacznego 
ograniczenia obowiązków publikacji i 
skrócenia procedur przetargowych oraz 
terminów dostarczania koniecznych opinii; 
podkreśla wpływ udanego partnerstwa na 
zmniejszanie biurokracji dla 
beneficjentów oraz konieczność 
równoczesnego prowadzenia szkoleń i 
przyznawania uprawnień „podmiotom 
wprowadzającym zmiany”; w tym 
kontekście zwraca uwagę na znaczenie 
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dzielenia się najlepszymi praktykami przez 
regiony;

Or. en

Poprawka 386
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii;

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii; zwraca się do Komisji 
o ocenę możliwości utworzenia obszarów 
priorytetowych w celu sprawdzenia
nowych uregulowań na mniejszą skalę, 
jeszcze zanim dane uregulowanie będzie 
obowiązywało pozostałe regiony, ażeby 
zidentyfikować ewentualne problemy 
związane z wdrażaniem; 

Or. en

Poprawka 387
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
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ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii;

ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych, a także 
skrócenia procedur przetargowych oraz 
terminów dostarczania koniecznych opinii, 
które jednak nie mogą pod żadnym 
pozorem zmniejszać przejrzystości;

Or. lt

Poprawka 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się unikania opóźnień 
rozpoczęcia programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznej redukcji obowiązków publikacji i 
skrócenia procedur przetargowych oraz 
terminów dostarczania koniecznych opinii;

36. domaga się unikania opóźnień 
rozpoczęcia programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; podkreśla, że ma to 
ogromne znaczenie zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw; domaga się w 
tym celu poprawy wyposażenia 
technicznego i łączności sieciowej w 
zaangażowanych jednostkach 
administracyjnych oraz znacznej redukcji 
obowiązków publikacji i skrócenia 
procedur przetargowych oraz terminów 
dostarczania koniecznych opinii;

Or. de

Poprawka 389
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 36
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Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii;

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii; opowiada się za 
przydzieleniem finansowania na rzecz 
zwiększania lokalnego i regionalnego 
potencjału administracyjnego tam, gdzie 
jest to potrzebne;

Or. ro

Poprawka 390
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
znacznego ograniczenia obowiązków 
publikacji i skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii;

36. domaga się unikania opóźnień w 
rozpoczynaniu programów i zasadniczo 
szybszej realizacji procedur decyzyjnych i 
ewaluacyjnych; domaga się w tym celu 
poprawy wyposażenia technicznego i 
łączności sieciowej w zaangażowanych 
jednostkach administracyjnych oraz 
przeglądu obowiązków publikacji i 
znacznego skrócenia procedur 
przetargowych oraz terminów dostarczania 
koniecznych opinii;

Or. en
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Poprawka 391
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 36a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. zwraca uwagę, że należy w dalszym 
ciągu intensyfikować dzielenie się przez 
regiony najlepszymi praktykami przez 
wzgląd na fakt, że pomagają one w 
osiąganiu celu, jakim jest lepsze i 
efektywniejsze wykorzystanie funduszy; 
apeluje o opracowywanie i terminowe 
wdrażanie programów sprzyjających 
takiej wymianie praktyk, opierając się na 
przykładzie programu Erasmus dla 
wybranych przedstawicieli lokalnych i 
regionalnych, który powinien 
bezzwłocznie zostać wprowadzony w życie;

Or. en

Poprawka 392
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Zachęty, warunkowość, zorientowanie na 
wyniki, współfinansowanie, opcje 
finansowania

Zachęty, warunkowość, zorientowanie na 
potrzeby i wyniki, współfinansowanie, 
opcje finansowania

Or. el

Poprawka 393
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

skreślony

Or. fr

Poprawka 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 

37. usilnie namawia władze lokalne i 
regionalne do zapewnienia wykorzystania 
w możliwie największym zakresie swojego 
potencjału administracyjnego i 
instytucjonalnego oraz rozwoju 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich w celu wdrażania 
kompleksowych przedsięwzięć 
finansowanych przez UE, głównie pod 
względem obciążeń administracyjnych; 
podkreśla konieczność zapewnienia 



PE464.689v01-00 64/162 AM\865326PL.doc

PL

cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

odpowiednich poziomów finansowania, 
ażeby należycie umożliwić uczestnictwo 
władz lokalnych i regionalnych w 
najważniejszych przedsięwzięciach 
finansowanych w ramach funduszy 
strukturalnych;

Or. en

Poprawka 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności; uważa za stosowne połączenie 
zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa 
UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych 
reform społecznych i gospodarczych;

37. domaga się niewiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
gwarancji państw członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności;

Or. en

Poprawka 396
Derek Vaughan
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Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności; uważa za stosowne połączenie 
zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa 
UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych;

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności, z zastrzeżeniem spełnienia 
następujących warunków: warunkowość 
ma służyć zwiększaniu skuteczności i 
efektywności polityki spójności, podmioty 
zaangażowanie w zarządzanie 
programami operacyjnymi mają 
możliwość zmiany uwarunkowań, 
podmioty te posiadają niezbędne 
kompetencje i zdolność instytucjonalną do 
przeprowadzenia wymaganych zmian, a 
także ponoszą odpowiedzialność za 
uwarunkowania i mogą się do nich 
odwoływać; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych; całość 
uwarunkowań powinna być w pełni 
zgodna z zasadami pomocniczości i 
partnerstwa;

Or. en

Poprawka 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia wydajnego 

37. wyraża wątpliwości co do korzyści 
płynących z ewentualnego powiązania 
wypłat środków wsparcia z warunkami w 
ramach partnerstwa rozwojowego i 
inwestycyjnego; podkreśla, że możliwe jest 
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wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

jedynie silniejsze powiązanie polityki 
regionalnej z dobrym zarządzaniem 
związanym z naturą polityki spójności;
uważa jednak za stosowne pogłębienie 
oceny wyników; podkreśla, że 
uproszczenie zarządzania i zasad 
doprowadziłoby do zwiększenia 
efektywności wykorzystania zasobów i 
zmniejszenia nieprawidłowości; odrzuca 
propozycje wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych; dlatego też zdecydowanie 
odrzuca jakąkolwiek warunkowość 
makroekonomiczną; przypomina ponadto, 
że żadna ze wspólnych polityk nie 
przewiduje takich wymagań;

Or. es

Poprawka 398
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 

37. domaga się niewiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
gwarancji państw członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności; odrzuca standardy, które 
wymagałyby od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
gospodarczych i społecznych oraz 
przekazywania dodatkowych obowiązków 
na szczebel UE, co naruszałoby zasadę 
pomocniczości;
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fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

Or. cs

Poprawka 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi
reform w państwach członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności; uważa za stosowne połączenie 
zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa 
UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych;

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego zachęcającymi 
państwa członkowskie do reform w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych;

Or. fr

Poprawka 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 37
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Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami 
ustalonymi ex ante na początku okresu 
programowania w ramach dialogu między 
Komisją i państwami członkowskimi, a 
następnie modyfikowanymi w zakresie 
partnerstwa inwestycyjnego i programów 
operacyjnych; warunki ex ante muszą być 
odpowiednio doprecyzowane, 
ukierunkowane, możliwe do 
zweryfikowania oraz muszą nawiązywać 
tylko do aspektów bezpośrednio 
związanych ze skutecznością inwestycji 
wspieranych w ramach polityki spójności; 
uważa za stosowne połączenie zwłaszcza 
powiązania z prawidłowym wdrażaniem 
już przyjętego prawodawstwa UE 
(przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych;

Or. it

Poprawka 401
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi
reform w państwach członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 

37. domaga się wprowadzenia określonych 
warunków do zastosowania w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego, które dotyczą
reform w państwach członkowskich i z 
którymi należy powiązać wypłaty środków 
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środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności; uważa za stosowne połączenie 
zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa 
UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych;

wsparcia; uważa za stosowne połączenie 
zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa 
UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych;

Or. it

Poprawka 402
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami 
określonymi w partnerstwach na rzecz 
rozwoju i inwestycji zobowiązującymi 
państwa członkowskie do wdrażania 
reform w celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

Or. en
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Poprawka 403
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w celu 
zapewnienia wydajnego wykorzystania 
środków wsparcia w dziedzinach 
bezpośrednio związanych z polityką 
spójności; uważa za stosowne połączenie 
zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa 
UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych;

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego i rozwojowego
dotyczącymi reform w państwach 
członkowskich w celu zapewnienia 
wydajnego wykorzystania środków 
wsparcia w dziedzinach bezpośrednio 
związanych z polityką spójności, o ile 
spełniane są następujące warunki: 
warunkowość ma służyć zwiększaniu 
skuteczności i efektywności polityki 
spójności, podmioty zaangażowanie w 
zarządzanie programami operacyjnymi 
mają możliwość zmiany uwarunkowań, 
podmioty te posiadają niezbędne 
kompetencje i zdolność instytucjonalną do 
przeprowadzenia wymaganych zmian, a 
także ponoszą odpowiedzialność za 
uwarunkowania i mogą się do nich 
odwoływać; uważa za stosowne połączenie 
zwłaszcza powiązania z prawidłowym 
wdrażaniem już przyjętego prawodawstwa 
UE (przepisy dotyczące cen, procedury 
przetargowe, transport, środowisko, 
zdrowie i inne) w celu zapobiegania 
nieprawidłowościom i zapewnienia 
wydajności; odrzuca jednak standardy 
wymagające od państw członkowskich 
przeprowadzania fundamentalnych reform 
społecznych i gospodarczych; całość 
uwarunkowań powinna być w pełni 
zgodna z zasadami pomocniczości i 
partnerstwa;

Or. en
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Poprawka 404
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
reform w państwach członkowskich w 
celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania środków wsparcia w 
dziedzinach bezpośrednio związanych z 
polityką spójności; uważa za stosowne 
połączenie zwłaszcza powiązania z 
prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

37. domaga się powiązania wypłat 
środków wsparcia z warunkami w ramach 
partnerstwa inwestycyjnego dotyczącymi 
przyjęcia pewnych zobowiązań przez
państwa członkowskie w celu zapewnienia 
efektywnego wykorzystania środków 
wsparcia w dziedzinach bezpośrednio
związanych z polityką spójności; uważa za 
stosowne połączenie zwłaszcza powiązania 
z prawidłowym wdrażaniem już przyjętego 
prawodawstwa UE (przepisy dotyczące 
cen, procedury przetargowe, transport, 
środowisko, zdrowie i inne) w celu 
zapobiegania nieprawidłowościom i 
zapewnienia wydajności; odrzuca jednak 
standardy wymagające od państw 
członkowskich przeprowadzania 
fundamentalnych reform społecznych i 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. podkreśla, że sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci zwiększy 
efektywność wydatków UE; zachęca 
Komisję Europejską do przedstawienia 
wniosku dotyczącego uwzględnienia 
metod sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci podczas 
opracowywania programów w ramach 
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funduszy strukturalnych i zarządzania 
nimi po 2013 r., a także dotyczącego 
zwiększenia kompetencji organów 
administracji w zakresie 
równouprawnienia płci, na wszystkich 
stosownych poziomach w ramach 
propagowania budowania zdolności;

Or. en

Poprawka 406
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. wyraża zdecydowany sprzeciw wobec 
zasady wzajemnej zgodności w 
jakiejkolwiek formie, która oznaczałaby 
możliwość sankcji wobec władz lokalnych, 
podczas gdy nie posiadają one żadnych 
kompetencji w procesie decyzyjnym; 
domaga się jednak od Komisji, aby 
spowodowała przyjęcie przez państwa 
członkowskie reform niezbędnych do 
skutecznego wykorzystania pomocy 
finansowej w dziedzinach bezpośrednio 
związanych z polityką spójności, co 
pozwoliłoby uniknąć wszelkich 
nieprawidłowości i zagwarantowało 
skuteczność pomocy; zdecydowanie 
przeciwstawia się wykorzystywaniu 
polityki spójności do wprowadzania 
przepisów zobowiązujących państwa 
członkowskie do przeprowadzania 
zasadniczych reform społecznych i 
ekonomicznych;

Or. fr

Poprawka 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht
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Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. uważa, że nowe warunki nie mogą 
nakładać dodatkowych obciążeń 
administracyjnych na zaangażowane 
podmioty; zachęca do rozwoju spójnych, 
standardowych systemów uwarunkowań 
zarówno dla EFRR, jak i EFS, które 
powinny również podlegać obiektywnej 
ocenie; 

Or. en

Poprawka 408
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 37a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. popiera apel Komisji o objęcie 
warunkowością makroekonomiczną 
związaną z dyscypliną budżetową nie tylko 
funduszy spójności, lecz także innych 
funduszy strukturalnych i rolnych;

Or. de

Poprawka 409
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 37b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37b. uważa, że Komisja jest 
odpowiedzialna za formułowanie
przepisów warunkujących i ich kontrolę 
oraz zachęca do opracowywania 
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odpowiednich planów działania dla 
państw członkowskich i regionów;

Or. de

Poprawka 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe
zorientowanie polityki spójności na wyniki 
przez określenie ex ante odpowiednich 
standardów docelowych i wskaźników; 
podkreśla, że może tu być mowa jedynie o 
nielicznych, jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

38. wyraża poparcie dla przedstawionej 
przez Komisję propozycji przechodzenia 
do podejścia zorientowanego w większym 
stopniu na wyniki, wykorzystującego 
wyraźne i mierzalne cele oraz wskaźniki 
osiągnięcia rezultatów uzgodnione 
wcześniej zgodnie ze specjalnymi celami 
każdego regionu; odrzuca ocenę wyników 
uwzględniającą wyłącznie postęp w 
osiąganiu celów strategii „Europa 2020”; 
podkreśla, że postęp w tym zakresie został 
osiągnięty w okresie programowania na 
lata 2007–2013, który uwzględniał oceny 
ex ante, bieżące i ex post;

Or. en

Poprawka 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na wyniki 
przez określenie ex ante odpowiednich 
standardów docelowych i wskaźników; 

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na wyniki 
przez określenie ex ante odpowiednich 
standardów docelowych i wskaźników; 
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podkreśla, że może tu być mowa jedynie o 
nielicznych, jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

podkreśla, że może tu być mowa jedynie o 
nielicznych, jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi; zaleca usprawnienie 
selekcji przedsięwzięć w oparciu o 
doświadczenie uzyskane w 
regionach/państwach członkowskich, a 
także poprzez wprowadzanie narzędzi 
wsparcia, takich jak program NECATER, 
który został opracowany przez francuski 
rząd i ma na celu zmniejszenie dwutlenku 
węgla emitowanego przez wdrażane 
przedsięwzięcia oraz poprawę 
rozliczalności w zakresie lokalnej i 
regionalnej emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 412
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na wyniki 
przez określenie ex ante odpowiednich 
standardów docelowych i wskaźników; 
podkreśla, że może tu być mowa jedynie o 
nielicznych, jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na wyniki 
przez określenie ex ante odpowiednich 
standardów docelowych i wskaźników; 
podkreśla, że może tu być mowa jedynie o 
nielicznych, jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi; uważa jednak, że ogół 
narzędzi i kryteriów proponowanych w 
celu przeprowadzenia oceny realizacji 
powinien w dalszym ciągu odnosić się do 
jakości programów;

Or. fr
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Poprawka 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na wyniki 
przez określenie ex ante odpowiednich 
standardów docelowych i wskaźników; 
podkreśla, że może tu być mowa jedynie o 
nielicznych, jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na 
wyniki, ale uważa, że określenie ex ante 
standardów docelowych i wskaźników 
może skutkować skierowaniem wysiłków 
na osiągnięcie pewnych wartości tych 
wskaźników zamiast skoncentrowania ich 
na rzeczywistych wynikach; podkreśla, że 
– jeżeli już zostaną one ustanowione –
może tu być mowa jedynie o nielicznych, 
jasno zdefiniowanych i mierzalnych 
wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

Or. es

Poprawka 414
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na wyniki 
przez określenie ex ante odpowiednich 
standardów docelowych i wskaźników; 
podkreśla, że może tu być mowa jedynie o 

38. przyjmuje z zadowoleniem 
przewidywane przez Komisję większe 
zorientowanie polityki spójności na 
potrzeby i wyniki przez określenie ex ante 
odpowiednich standardów docelowych i 
wskaźników; podkreśla, że może tu być 
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nielicznych, jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

mowa jedynie o nielicznych, jasno 
zdefiniowanych i mierzalnych 
wskaźnikach pozostających w 
bezpośrednim związku skutkowym ze 
wsparciem, które należy uzgodnić 
wspólnie z regionami lub państwami 
członkowskimi;

Or. el

Poprawka 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 38a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. uważa, że przejrzystość w odniesieniu 
do polityki spójności i jej cyklu 
programowania, alokacja wydatków oraz 
dostęp do informacji dla potencjalnych 
beneficjentów funduszy strukturalnych są 
najważniejszymi warunkami osiągnięcia 
ogólnych celów polityki spójności; uważa 
zatem, że przejrzystość powinna zostać 
wprowadzona jako wiodąca zasada 
ponadsektorowa w programowaniu 
spójności i procesach decyzyjnych w 
kolejnym okresie finansowania; 
podkreśla, że należy kontynuować 
ujawnianie listy beneficjentów, zwłaszcza 
na stronach internetowych, gdyż jest to 
skutecznym narzędziem zwiększania 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 39
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Projekt rezolucji Poprawka

39. domaga się ukierunkowania 
wskaźników na związki skutkowe z 
europejską wartością dodaną (wzrost 
wydajności, osiągnięcia badawcze, usługi 
transportowe, wzrost regionalny, istotna 
poprawa stanu środowiska); domaga się 
rezygnacji ze standardów ilościowych w 
przypadku określania postępów w 
dziedzinach należących głównie do 
kompetencji krajowych (standardy 
edukacyjne, granice ubóstwa, działania 
integracyjne) i skłaniania się ku ocenie 
modelowego i innowacyjnego charakteru 
przedsięwzięć;

skreślony

Or. fr

Poprawka 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. domaga się ukierunkowania
wskaźników na związki skutkowe z 
europejską wartością dodaną (wzrost 
wydajności, osiągnięcia badawcze, usługi
transportowe, wzrost regionalny, istotna 
poprawa stanu środowiska); domaga się 
rezygnacji ze standardów ilościowych w 
przypadku określania postępów w 
dziedzinach należących głównie do 
kompetencji krajowych (standardy 
edukacyjne, granice ubóstwa, działania
integracyjne) i skłaniania się ku ocenie 
modelowego i innowacyjnego charakteru 
przedsięwzięć;

39. popiera wykorzystanie ograniczonej 
liczby wspólnych wskaźników, 
powiązanych z celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
takimi jak zatrudnienie, włączenie 
społeczne, wyrównywanie różnic w 
poziomie zamożności, osiągnięcia 
badawcze, innowacyjność, jakość i 
powszechność usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, usługi 
transportowe, wzrost regionalny, poprawa 
zarządzania środowiskiem naturalnym 
oraz cele strategii „Europa 2020”, ażeby 
umożliwić Komisji prowadzenie 
kompleksowej i ciągłej oceny w całym 
okresie programowania, przy czym 
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większość wskaźników należy określać na 
poziomie regionalnym przy uwzględnieniu 
szczególnego charakteru każdego regionu 
i przyjętych priorytetów; wskaźniki takie 
muszą odzwierciedlać na ile konieczne dla 
rozwoju regionu jest proponowane 
podejście; 

Or. en

Poprawka 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. domaga się ukierunkowania 
wskaźników na związki skutkowe z 
europejską wartością dodaną (wzrost 
wydajności, osiągnięcia badawcze, usługi 
transportowe, wzrost regionalny, istotna 
poprawa stanu środowiska); domaga się 
rezygnacji ze standardów ilościowych w 
przypadku określania postępów w 
dziedzinach należących głównie do 
kompetencji krajowych (standardy 
edukacyjne, granice ubóstwa, działania 
integracyjne) i skłaniania się ku ocenie 
modelowego i innowacyjnego charakteru 
przedsięwzięć;

39. domaga się ukierunkowania 
wskaźników na związki skutkowe z 
europejską wartością dodaną, także przy 
uwzględnieniu monitorowana postępu we 
wdrażaniu strategii „Europa 2020”; 
domaga się ostrożnego kalkulowania
standardów ilościowych, będących 
potencjalnym wkładem w osiąganie celów 
w oparciu o wkład finansowy z funduszy 
strukturalnych, i skłaniania się ku ocenie 
modelowego i innowacyjnego charakteru
przedsięwzięć;

Or. en

Poprawka 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. domaga się ukierunkowania 
wskaźników na związki skutkowe z 

39. domaga się ukierunkowania 
ewentualnych wskaźników na związki 
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europejską wartością dodaną (wzrost 
wydajności, osiągnięcia badawcze, usługi 
transportowe, wzrost regionalny, istotna 
poprawa stanu środowiska); domaga się 
rezygnacji ze standardów ilościowych w 
przypadku określania postępów w 
dziedzinach należących głównie do 
kompetencji krajowych (standardy 
edukacyjne, granice ubóstwa, działania 
integracyjne) i skłaniania się ku ocenie 
modelowego i innowacyjnego charakteru 
przedsięwzięć;

skutkowe z osiągnięciem celów strategii 
„Europa 2020”; domaga się, aby w 
przypadku określania postępów w 
dziedzinach należących głównie do 
kompetencji krajowych lub regionalnych 
stosowano zasadę odpowiedniej 
elastyczności oraz proporcjonalności i 
skłaniano się ku ocenie modelowego i 
innowacyjnego charakteru przedsięwzięć;

Or. es

Poprawka 420
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. domaga się ukierunkowania 
wskaźników na związki skutkowe z 
europejską wartością dodaną (wzrost 
wydajności, osiągnięcia badawcze, usługi 
transportowe, wzrost regionalny, istotna 
poprawa stanu środowiska); domaga się 
rezygnacji ze standardów ilościowych dla 
mierzenia postępów w dziedzinach 
należących głównie do kompetencji 
krajowych (normy edukacji, granice 
ubóstwa, działania integracyjne) i 
skłaniania się ku ocenie charakteru
modeli i innowacyjności przedsięwzięć;

39. domaga się ukierunkowania 
wskaźników na związki skutkowe z 
europejską wartością dodaną (wzrost 
wydajności, osiągnięcia badawcze, usługi 
transportowe, wzrost regionalny, istotna 
poprawa stanu środowiska); domaga się, 
aby oprócz standardów ilościowych dla 
mierzenia postępów w dziedzinach 
należących głównie do kompetencji 
krajowych (normy edukacji, granice 
ubóstwa, działania integracyjne) oceniano 
także charakter modeli i innowacyjność
przedsięwzięć;

Or. de

Poprawka 421
Sabine Verheyen
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Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. wzywa do ograniczenia okresów 
finansowania dla regionów, którym po 
kilku okresach programowania, pomimo 
otrzymania maksymalnego wsparcia 
finansowego, nie udało się osiągnąć 
postępów zmierzających do znaczącej 
poprawy sytuacji gospodarczej, społecznej 
i ekologicznej;

Or. de

Poprawka 422
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 39a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. uważa, że wskaźniki określające 
dotacje regionalne w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 
muszą opierać się na najnowszych danych 
statystycznych Eurostatu, aby w pełni 
uwzględniać gospodarczy i społeczny 
wpływ kryzysu na regiony; 

Or. el

Poprawka 423
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 40
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Projekt rezolucji Poprawka

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się zbadania maksymalnego
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się, aby wskaźnik 
współfinansowania nie był obniżany i aby 
był dostosowywany do regionalnego 
poziomu rozwoju;

Or. fr

Poprawka 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się zbadania maksymalnego 
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się utrzymania maksymalnego 
udziału środków UE;

Or. en

Poprawka 425
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
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domaga się zbadania maksymalnego 
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

sprzeciwia się wprowadzeniu 
zróżnicowanych poziomów 
współfinansowania, gdyż mogłoby to 
prowadzić do nieprzewidzianych 
konsekwencji i w rezultacie do 
niedostępności funduszy UE w niektórych 
regionach, zwłaszcza w odniesieniu do 
konkurencyjności, gdyż nadwyrężone 
budżety krajowe nie zezwalałyby na 
zwiększenie poziomów krajowego 
współfinansowania;

Or. en

Poprawka 426
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się zbadania maksymalnego 
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się zbadania maksymalnego 
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

Or. en

Poprawka 427
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się zbadania maksymalnego 

40. uważa publiczne i prywatne 
współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
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udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

domaga się zbadania maksymalnego 
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

Or. en

Poprawka 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się zbadania maksymalnego 
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać 
odpowiednio podwyższony lub obniżony;

40. uważa współfinansowanie za jedną z 
podstawowych zasad polityki spójności; 
domaga się zbadania maksymalnego 
udziału środków UE, który powinien być 
bardziej uzależniony od regionalnego 
poziomu rozwoju, europejskiej wartości 
dodanej i rodzaju działań i musi zostać w 
sposób zróżnicowany podwyższony lub 
obniżony;

Or. en

Poprawka 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 40a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa państwa członkowskie i 
regiony do wcześniejszego zaplanowania 
środków przeznaczonych na 
współfinansowanie oraz do wzmocnienia 
inżynierii finansowej;

Or. de
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Poprawka 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego 
współfinansowania i rynkowo 
ukierunkowanych opcji kredytowych dla 
udziałów regionalnych;

41. apeluje o utrzymanie obecnego 
maksymalnego wsparcia;

Or. en

Poprawka 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. domaga się ułatwienia prywatnego 
współfinansowania i rynkowo 
ukierunkowanych opcji kredytowych dla 
udziałów regionalnych;

Or. en
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Poprawka 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boştinaru, 
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. apeluje do Komisji o zbadanie i 
określenie najbardziej odpowiedniego 
maksymalnego wsparcia na podstawie 
dogłębnej analizy sytuacji rozwojowej i 
szczególnych potrzeb regionów w ramach 
każdego celu, ażeby zapewnić, że wnioski 
będą odpowiadały faktycznym potrzebom 
każdego regionu i będą miały na celu 
osiągnięcie zrównoważonych wyników w 
perspektywie długoterminowej; domaga 
się ułatwienia prywatnego 
współfinansowania i rynkowo 
ukierunkowanych opcji kredytowych dla 
udziałów regionalnych;

Or. en

Poprawka 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. domaga się ułatwienia prywatnego 
współfinansowania i rynkowo 
ukierunkowanych opcji kredytowych dla 
udziałów regionalnych;
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Or. es

Poprawka 434
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. domaga się ułatwienia prywatnego 
współfinansowania i rynkowo 
ukierunkowanych opcji kredytowych dla 
udziałów regionalnych;

Or. cs

Poprawka 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. popiera dążenie Komisji do obniżenia 
poziomu współfinansowania; uważa za 
konieczne ograniczenie maksymalnego 
wsparcia do 75%, gdyż przyczynia się ono 
do dogłębnej analizy i lepszej realizacji 
przedsięwzięcia; uznaje za pożądane 
udostępnienie różnych opcji 
współfinansowania;

Or. en
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Poprawka 436
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 85%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

Or. en

Poprawka 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 85%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

Or. en

Poprawka 438
Sabine Verheyen
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Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 70%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

Or. de

Poprawka 439
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. uważa za konieczne ogólne 
ograniczenie maksymalnego wsparcia do 
75%, gdyż w przeciwnym razie głównym 
motywem składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); akceptuje 
ułatwienie prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

Or. fr

Poprawka 440
Sophie Auconie
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Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się 
ułatwienia prywatnego współfinansowania 
i rynkowo ukierunkowanych opcji 
kredytowych dla udziałów regionalnych;

41. uważa za konieczne ograniczenie 
maksymalnego wsparcia do 75%, gdyż w 
przeciwnym razie głównym motywem 
składania wniosków staje się nie 
konieczność realizacji przedsięwzięcia, 
lecz raczej perspektywa finansowa 
(darowane pieniądze); domaga się dla 
udziałów regionalnych ułatwienia 
prywatnego współfinansowania i rynkowo 
ukierunkowanych opcji kredytowych dla 
udziałów regionalnych;

Or. fr

Poprawka 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 41a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. wyraża poparcie dla wniosku Komisji 
dotyczącego ustanowienia rezerwy na 
wykonanie, która ma być przeznaczana na 
osiąganie konkretnych rezultatów w 
ramach priorytetów uzgodnionych w 
porozumieniach na rzecz rozwoju i 
inwestycji, obliczanej jako potencjalny 
wkład w osiąganie wymiernych rezultatów 
powiązanych z celami UE; po 
zatwierdzeniu w przeglądzie 
śródokresowym Komisja oceni wydatki i 
zrekompensuje wszystkim tym regionom, 
które dobrze osiągnęły cele określone w 
programach operacyjnych lub osiągnęły 
znacznie więcej niż przewidywały 
priorytety w programach operacyjnych; 
podkreśla, że w porozumieniach na rzecz 
rozwoju i inwestycji należy określić 
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mechanizm korekty finansowej na czas 
nieoczekiwanego kryzysu, który mógłby 
utrudnić osiąganie celów;

Or. en

Poprawka 442
László Surján

Projekt rezolucji
Ustęp 41a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. apeluje o uwagę i dalsze wsparcie dla 
tych podmiotów, które dotknięte są 
głębokim ubóstwem i często napiętymi 
relacjami w związku ze współistnieniem 
większości i mniejszości kulturowych na 
szczeblu subregionalnym; uważa, że takie 
subregionalne podmioty mogą z łatwością 
stać się enklawami głębokiego ubóstwa 
zagrożonymi jeszcze większą segregacją 
nawet w obrębie regionów, które nie 
zawsze znajdują się poniżej średniej 
statystycznej; zauważa, że należy 
podejmować wzmożone starania na rzecz 
rozwoju takich podmiotów (np. niższe 
poziomy wymaganych zasobów własnych 
w projektach na rzecz rozwoju i tworzenia 
miejsc pracy, nakierowanych w 
szczególności na takie podmioty; wsparcie 
techniczne zwiększające liczebność 
lokalnych zasobów ludzkich; udział 
pomocy państwa we współfinansowaniu 
projektów; zwiększanie zasobów z EFS na 
rozwiązywanie szczególnych problemów 
związanych z powszechnym długotrwałym 
bezrobociem i brakiem wykwalifikowanej 
siły roboczej poprzez wyposażanie 
pracowników w umiejętności 
odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku 
pracy oraz zwrócenie szczególnej uwagi 
na priorytety horyzontalne, takie jak 
włączenie społeczne grup znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, które nie tylko są 
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wykluczone pod względem społecznym i 
ekonomicznym, ale także podlegają 
segregacji przestrzennej);

Or. en

Poprawka 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, 
zamiast odnosić się do miejsca 
działalności; domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także znacznego obniżenia progu kontroli 
tego rodzaju inwestycji;

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia zarówno 
dużych przedsiębiorstw, jak i MŚP;
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
zakładałyby zbadanie zasadności 
wspierania przez UE w przypadku 
przenoszenia działalności wewnątrz UE;

Or. es

Poprawka 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 42
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Projekt rezolucji Poprawka

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, 
zamiast odnosić się do miejsca 
działalności; domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także znacznego obniżenia progu kontroli 
tego rodzaju inwestycji;

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
polityka spójności sprzyja rozwojowi 
regionu oraz tworzeniu miejsc pracy; 
domaga się w związku z tym z jednej 
strony skoncentrowania subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej na 
inwestycjach w badania i rozwój lub 
oferowania ich w bardziej pośredniej 
formie poprzez wsparcie rozwoju 
infrastruktury, o ile finansowanie 
przyczynia się bezpośrednio do tworzenia 
miejsc pracy w przedsiębiorstwie, które 
korzysta z funduszy; z drugiej strony 
domaga się jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także uzależnienia wsparcia dla 
przedsiębiorstwa od zakazu 
jakiegokolwiek przenoszenia działalności 
oraz wszelkich planowych zwolnień, jak 
również poszanowania restrykcyjnych 
norm ochrony środowiska, pod karą 
zwrotu wsparcia otrzymanego przez 
przedsiębiorstwa w przypadku naruszenia 
przyjętych warunków;

Or. fr

Poprawka 445
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
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dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także znacznego obniżenia progu kontroli 
tego rodzaju inwestycji;

dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury;

Or. fr

Poprawka 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
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strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także znacznego obniżenia progu kontroli 
tego rodzaju inwestycji;

strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE;

Or. fr

Poprawka 447
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także znacznego obniżenia progu kontroli 
tego rodzaju inwestycji;

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnego przepisu w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wszelkie finansowanie 
europejskie wobec przenoszenia 
działalności wewnątrz UE, a także 
znacznego obniżenia progu kontroli tego 
rodzaju inwestycji;

Or. fr

Poprawka 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także znacznego obniżenia progu kontroli 
tego rodzaju inwestycji;

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, 
również poprzez określenie czasu trwania 
działalności na okres 10 lat, a także 
znacznego obniżenia progu kontroli tego 
rodzaju inwestycji, łącznie z wykluczeniem 
dużych przedsiębiorstw z bezpośrednich 
subwencji;

Or. en

Poprawka 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. domaga się w przypadku 
bezpośrednich subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej uwzględnienia 
faktu, iż polityka spójności, zwłaszcza w 
przypadku dużych przedsiębiorstw, 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 

42. domaga się w przypadku 
bezpośrednich subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej uwzględnienia 
faktu, iż polityka spójności, zwłaszcza w 
przypadku dużych przedsiębiorstw, 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
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domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych wykluczającym wsparcie 
UE dla przenoszenia działalności wewnątrz 
UE, a także znacznego obniżenia progu 
kontroli tego rodzaju inwestycji;

domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej dużych 
przedsiębiorstw na inwestycjach w badania 
i rozwój lub oferowania ich w bardziej 
pośredniej formie poprzez wsparcie 
rozwoju infrastruktury; domaga się 
ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych wykluczającym wsparcie 
UE dla przenoszenia działalności wewnątrz 
UE, a także znacznego obniżenia progu 
kontroli tego rodzaju inwestycji;

Or. de

Poprawka 450
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej 
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
działalności operacyjnej na inwestycjach w 
badania i rozwój lub oferowania ich w 
bardziej pośredniej formie poprzez 
wsparcie rozwoju infrastruktury; domaga 
się ponadto jasnych regulacji w ogólnym 
rozporządzeniu dotyczącym funduszy 
strukturalnych, które to regulacje 
wykluczałyby wspieranie przez UE 
przenoszenia działalności wewnątrz UE, a 
także znacznego obniżenia progu kontroli 
tego rodzaju inwestycji;

42. w przypadku bezpośrednich subwencji 
dotyczących działalności operacyjnej
domaga się uwzględnienia faktu, iż 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej dodatkowe efekty, zamiast 
odnosić się do miejsca działalności; 
domaga się w związku z tym 
skoncentrowania subwencji dotyczących 
prywatnej działalności operacyjnej na 
inwestycjach w badania i rozwój lub
oferowania ich w bardziej pośredniej 
formie poprzez wsparcie rozwoju 
infrastruktury; domaga się ponadto jasnych 
regulacji w ogólnym rozporządzeniu 
dotyczącym funduszy strukturalnych, które 
to regulacje wykluczałyby wspieranie 
przez UE przenoszenia działalności 
wewnątrz UE, a także znacznego obniżenia 
progu kontroli tego rodzaju inwestycji;

Or. en
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Poprawka 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); 
domaga się w tym celu uproszczeń i 
zwiększenia pewności prawnej przez cały 
okres wsparcia; jest zdania, że 
odpowiedzialność za wykorzystanie 
środków powinna przechodzić na szczebel 
krajowy lub poziom danego 
przedsięwzięcia najpóźniej po upływie 
jednego okresu wsparcia;

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem większej 
liczby sektorów za pośrednictwem 
odnawialnych instrumentów finansowych; 
domaga się uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia;

Or. es

Poprawka 452
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
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wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

wsparcia;

Or. en

Poprawka 453
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

43. wzywa do uruchomienia nowych 
instrumentów finansowania, zwiększenia 
finansowania w formie pożyczek i 
zastosowania odnawialnych instrumentów 
finansowych do większej liczby obszarów 
wsparcia (m.in. badania naukowe, 
infrastruktura); domaga się w tym celu 
uproszczeń i zwiększenia pewności 
prawnej przez cały okres wsparcia; jest 
zdania, że odpowiedzialność za 
wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

Or. it

Poprawka 454
Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
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zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); w tym 
celu zaleca się ustalenie katalogu 
wspólnotowego, określającego na jakie 
przedsięwzięcia udzielane są pożyczki a na 
jakie dotacje; jest zdania, że 
odpowiedzialność za wykorzystanie 
środków powinna przechodzić na szczebel 
krajowy lub poziom danego 
przedsięwzięcia najpóźniej po upływie 
jednego okresu wsparcia;

Or. pl

Poprawka 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); 
domaga się w tym celu uproszczeń i 
zwiększenia pewności prawnej przez cały 
okres wsparcia; jest zdania, że 
odpowiedzialność za wykorzystanie 
środków powinna przechodzić na szczebel 
krajowy lub poziom danego 
przedsięwzięcia najpóźniej po upływie 
jednego okresu wsparcia;

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na te obszary wsparcia, które okażą się 
odpowiednie; domaga się w tym celu 
uproszczeń i zwiększenia pewności 
prawnej przez cały okres wsparcia; jest 
zdania, że odpowiedzialność za 
wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

Or. en
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Poprawka 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); 
domaga się w tym celu uproszczeń i 
zwiększenia pewności prawnej przez cały 
okres wsparcia; jest zdania, że 
odpowiedzialność za wykorzystanie 
środków powinna przechodzić na szczebel 
krajowy lub poziom danego 
przedsięwzięcia najpóźniej po upływie 
jednego okresu wsparcia;

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia; domaga się 
w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

Or. en

Poprawka 457
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; podkreśla, że wprowadzenia 
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za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

innowacyjnych instrumentów 
finansowych nie należy w żadnym 
wypadku uznawać za środek zaradczy dla 
budżetu polityki spójności w budżecie 
europejskim; jest zdania, że 
odpowiedzialność za wykorzystanie 
środków powinna przechodzić na szczebel 
krajowy lub poziom danego 
przedsięwzięcia najpóźniej po upływie 
jednego okresu wsparcia;

Or. fr

Poprawka 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania pod warunkiem 
uproszczenia zarządzania nimi oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa prawnego 
związanego z ich ustanawianiem i 
anulowaniem; opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych 
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

Or. es
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Poprawka 459
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; apeluje o zapewnienie 
instrumentom elastyczności, aby mogły 
one faktycznie służyć wszystkim regionom 
i miastom; jest zdania, że 
odpowiedzialność za wykorzystanie 
środków powinna przechodzić na szczebel 
krajowy lub poziom danego 
przedsięwzięcia najpóźniej po upływie 
jednego okresu wsparcia;

Or. en

Poprawka 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 

43. uznaje efekt dźwigni i potencjał 
mobilizacyjny nowych instrumentów 
finansowania, opowiada się zasadniczo za 
zwiększonym finansowaniem w formie 
pożyczek i domaga się rozszerzenia 
odnawialnych instrumentów finansowych
na więcej obszarów wsparcia (m.in. 
badania naukowe, infrastruktura); domaga 
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się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia;

się w tym celu uproszczeń i zwiększenia 
pewności prawnej przez cały okres 
wsparcia; jest zdania, że odpowiedzialność 
za wykorzystanie środków powinna 
przechodzić na szczebel krajowy lub 
poziom danego przedsięwzięcia najpóźniej 
po upływie jednego okresu wsparcia; nie 
wszystkie państwa członkowskie przyjęły w 
obecnym okresie zdecentralizowane 
podejście do wdrażania takich 
instrumentów finansowych, jak 
JESSICA; podkreśla konieczność 
zapewnienia bezpośredniego dostępu 
miastom;

Or. en

Poprawka 461
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla, że wsparcie poprzez dopłaty 
musi zawsze pozostać środkiem do wyboru 
i że podmioty lokalne muszą być 
zobowiązane do zastosowania 
odpowiedniego w danej sytuacji 
połączenia rodzajów finansowania 
zgodnie z wymogami regionalnymi;

44. podkreśla, że wsparcie poprzez dopłaty 
musi zawsze pozostać środkiem do wyboru 
i że podmioty lokalne muszą stosować 
rodzaje finansowania bardziej 
dostosowane do wymogów regionalnych 
oraz propagować również mechanizm 
dźwigni podatkowej;

Or. it

Poprawka 462
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla, że wsparcie poprzez dopłaty 44. podkreśla, że wsparcie poprzez dopłaty 
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musi zawsze pozostać środkiem do wyboru 
i że podmioty lokalne muszą być 
zobowiązane do zastosowania 
odpowiedniego w danej sytuacji połączenia 
rodzajów finansowania zgodnie z 
wymogami regionalnymi;

musi zawsze pozostać środkiem do wyboru 
i że podmioty lokalne muszą być 
zobowiązane do zastosowania 
odpowiedniego w danej sytuacji połączenia 
rodzajów finansowania zgodnie z 
wymogami regionalnymi; wzywa do 
rygorystycznego zdefiniowania zakresu 
wsparcia i kredytowania lub finansowania 
skrośnego;

Or. fr

Poprawka 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla, że wsparcie poprzez dopłaty
musi zawsze pozostać środkiem do wyboru 
i że podmioty lokalne muszą być 
zobowiązane do zastosowania 
odpowiedniego w danej sytuacji połączenia 
rodzajów finansowania zgodnie z 
wymogami regionalnymi;

44. podkreśla, że wsparcie poprzez dopłaty
musi zawsze pozostać środkiem do wyboru 
i że podmioty lokalne muszą być 
zobowiązane do zastosowania 
odpowiedniego w danej sytuacji połączenia 
rodzajów finansowania zgodnie z 
wymogami regionalnymi; uważa, że 
wsparcie nadal powinno być udzielane 
przede wszystkim w regionach 
znajdujących się na niższym poziomie 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 464
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jest zdania, że EBI powinien odgrywać 
większą rolę w przypadku finansowania 
infrastruktury TEN; domaga się większej 

45. odnotowuje fakt, że EBI powinien 
odgrywać większą rolę w przypadku 
finansowania infrastruktury TEN; domaga 
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liczby inicjatyw dla samodzielnych 
rozwiązań w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego; dostrzega znaczącą 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego za należytą przejrzystość 
oraz działania decyzyjne i kontrolne;

się większej liczby inicjatyw dla 
samodzielnych rozwiązań w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego; uważa, 
że należy wzmocnić kontrolę Parlamentu 
Europejskiego nad EBI, aby zapewnić 
większą przejrzystość procesu decyzyjnego 
i nadzoru nad polityką, w której 
finansowaniu współuczestniczy;

Or. fr

Poprawka 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jest zdania, że EBI powinien odgrywać 
większą rolę w przypadku finansowania 
infrastruktury TEN; domaga się większej 
liczby inicjatyw dla samodzielnych 
rozwiązań w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego; dostrzega znaczącą 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego za należytą przejrzystość 
oraz działania decyzyjne i kontrolne;

45. jest zdania, że EBI powinien odgrywać 
większą rolę w przypadku finansowania 
przyjaznej dla klimatu i zrównoważonej 
infrastruktury europejskich systemów 
transportowych; domaga się zachowania 
większej ostrożności przy ocenie 
wymiernych korzyści dla sektora 
publicznego w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz zapewnienia 
demokratycznej kontroli; dostrzega 
znaczącą odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego za należytą przejrzystość, w 
tym przejrzystość publicznych obciążeń 
budżetowych, oraz działania decyzyjne i 
kontrolne;

Or. en

Poprawka 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 45
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Projekt rezolucji Poprawka

45. jest zdania, że EBI powinien odgrywać 
większą rolę w przypadku finansowania 
infrastruktury TEN; domaga się większej 
liczby inicjatyw dla samodzielnych 
rozwiązań w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego; dostrzega znaczącą 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego za należytą przejrzystość 
oraz działania decyzyjne i kontrolne;

45. jest zdania, że EBI powinien odgrywać 
większą rolę w przypadku finansowania 
infrastruktury; domaga się większej liczby 
inicjatyw dla samodzielnych rozwiązań w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 
dostrzega znaczącą odpowiedzialność 
Parlamentu Europejskiego za należytą 
przejrzystość oraz działania decyzyjne i 
kontrolne;

Or. es

Poprawka 467
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 45a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

45a. jest przekonany, że w kontekście 
polityki spójności należy wziąć pod uwagę 
potrzebę zapewnienia elastyczności w 
związku z regionami najbardziej 
oddalonymi, a stosowanie instrumentów 
polityki spójności powinno zostać 
dostosowane do ich delikatnych 
gospodarek z należytym uwzględnieniem 
znaczenia działających w nich małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz potrzeby 
zapewnienia konkurencyjności i równych 
szans, aby gospodarki tych regionów 
mogły stać się częścią rynku 
wewnętrznego UE;

Or. pt

Poprawka 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller
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Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. dostrzega w dotacjach globalnych na 
szczeblu poniżej regionów stosowne 
narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki strukturalnej; proponuje 
stosowanie sprawdzonego instrumentu 
procedury konkursowej także w 
przypadku dopłat globalnych;

46. dostrzega w dotacjach globalnych na 
szczeblu poniżej regionów stosowne 
narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki strukturalnej;

Or. en

Poprawka 469
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. dostrzega w dotacjach globalnych na 
szczeblu poniżej regionów stosowne 
narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki strukturalnej; proponuje 
stosowanie sprawdzonego instrumentu 
procedury konkursowej także w 
przypadku dopłat globalnych;

46. dostrzega w dotacjach globalnych na 
szczeblu poniżej regionów stosowne 
narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki strukturalnej;

Or. en

Poprawka 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. dostrzega w dotacjach globalnych na 
szczeblu poniżej regionów stosowne 

46. dostrzega w subwencjach globalnych 
na szczeblu poniżej regionów stosowne 



AM\865326PL.doc 109/162 PE464.689v01-00

PL

narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki strukturalnej; proponuje 
stosowanie sprawdzonego instrumentu 
procedury konkursowej także w przypadku 
dopłat globalnych;

narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki regionalnej; proponuje 
stosowanie sprawdzonego instrumentu 
procedury konkursowej także w przypadku 
dopłat globalnych;

Or. es

Poprawka 471
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. dostrzega w dotacjach globalnych na 
szczeblu poniżej regionów stosowne 
narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki strukturalnej; proponuje 
stosowanie sprawdzonego instrumentu 
procedury konkursowej także w przypadku 
dopłat globalnych;

46. dostrzega w dotacjach globalnych na 
szczeblu poniżej regionów stosowne 
narzędzie dla samodzielnych strategii 
innowacyjnych zgodnie z europejskimi 
celami polityki spójności; proponuje 
stosowanie sprawdzonego instrumentu 
procedury konkursowej także w przypadku 
dopłat globalnych;

Or. en

Poprawka 472
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 46a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. odrzuca jednak kwotowania lub 
wymogi dotyczące dotacji globalnych, 
ponieważ mogłyby one udaremnić 
określenie nadrzędnych priorytetów 
dostosowanych do wymogów regionów;

Or. de
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Poprawka 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 46a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. wyraża poparcie dla wprowadzenia 
rezerwy elastyczności tworzonej z środków 
automatycznie zwalnianych w okresie 
programowania i mającej na celu 
uruchomienie funduszy strukturalnych w 
czasie kryzysu gospodarczego, 
społecznego lub ekologicznego w 
połączeniu z Europejskim Funduszem 
Dostosowania do Globalizacji i 
Funduszem Solidarności Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 474
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 46a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. jest zdania, że polityka spójności 
musi koncentrować się na wspieraniu 
małych i średnich przedsiębiorstw, dając 
im większy dostęp do finansowania, w 
kontekście oczywistych korzyści tworzenia 
miejsc pracy dla wzrostu; wzywa Komisję 
do wykorzystania w pełni możliwości 
programu Small Business Act; 

Or. el

Poprawka 475
Juozas Imbrasas
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Projekt rezolucji
Ustęp 46a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. z zadowoleniem przyjmuje skuteczną 
współpracę między EBI a Komisją we 
wdrażaniu trzech wspólnych inicjatyw –
JESSICA, JEREMIE i JASMINE – które 
powinny zwiększyć wydajność i 
skuteczność polityki spójności oraz 
usprawnić funkcjonowanie funduszy 
strukturalnych; wzywa Komisję do 
dalszego czynnego podejmowania z EBI 
wspólnych inicjatyw, zwłaszcza w obszarze 
polityki spójności, w celu zapewnienia 
wsparcia finansowego dla MŚP;

Or. lt

Poprawka 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. jest zdania, że siedmioletni okres 
programowania sprawdził się i powinien 
zostać zachowany przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia jeszcze szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na szczególne 
zdarzenia (kryzys finansowy i 
energetyczny, katastrofy naturalne);

47. jest zdania, że ustanowienie 
siedmioletnich okresów programowania 
sprawdziło się w przypadku polityki 
spójności i że powinny one zostać 
zachowane przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia jeszcze szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na szczególne 
zdarzenia (takie jak kryzys finansowy i 
energetyczny, katastrofy naturalne);

Or. es
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Poprawka 477
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. jest zdania, że siedmioletni okres 
programowania sprawdził się i powinien 
zostać zachowany przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia jeszcze szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na szczególne 
zdarzenia (kryzys finansowy i 
energetyczny, katastrofy naturalne);

47. jest zdania, że siedmioletni okres 
programowania sprawdził się i powinien 
zostać zachowany przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia UE, przy wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji i Funduszu Solidarności,
jeszcze szybszego i bardziej elastycznego 
reagowania na szczególne zdarzenia 
(kryzys finansowy i energetyczny, 
katastrofy naturalne);

Or. en

Poprawka 478
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. jest zdania, że siedmioletni okres 
programowania sprawdził się i powinien 
zostać zachowany przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia jeszcze szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na szczególne 
zdarzenia (kryzys finansowy i 
energetyczny, katastrofy naturalne);

47. jest zdania, że siedmioletni okres 
programowania sprawdził się i powinien 
zostać zachowany przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia UE, przy wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji i Funduszu Solidarności,
jeszcze szybszego i bardziej elastycznego 
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reagowania na szczególne zdarzenia 
(kryzys finansowy i energetyczny, 
katastrofy naturalne);

Or. en

Poprawka 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. jest zdania, że siedmioletni okres 
programowania sprawdził się i powinien 
zostać zachowany przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia jeszcze szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na szczególne 
zdarzenia (kryzys finansowy i 
energetyczny, katastrofy naturalne);

47. jest zdania, że siedmioletni okres 
programowania sprawdził się i powinien 
zostać zachowany przynajmniej do końca 
następnego okresu planowania (2020 r.); 
domaga się jednak systemu służącego 
szybszej ponownej strategicznej ocenie 
warunków wyjściowych w celu 
umożliwienia jeszcze szybszego i bardziej 
elastycznego reagowania na szczególne 
zdarzenia (kryzys społeczny, w dziedzinie 
środowiska, kryzys gospodarczy lub 
finansowy i energetyczny, katastrofy 
naturalne);

Or. fr

Poprawka 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że budżet UE w swojej
obecnej strukturze budżetowej i z podstawą 
w postaci rozporządzeń dotyczących 
funduszy sprawdził się zwłaszcza we 
wdrażaniu polityki spójności i polityki 
strukturalnej, więc zmian należy dokonać 
tylko tam, gdzie nie sprawdziły się 

48. podkreśla, że budżet UE w swojej 
obecnej strukturze budżetowej i z podstawą 
w postaci rozporządzeń dotyczących 
funduszy powinien uwzględniać wnioski 
Komisji dotyczące harmonizacji zasad dla 
wszystkich funduszy dostępnych w 
zakresie rozwoju regionalnego; podkreśla, 
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procedury lub występują sprzeczności z 
istniejącym rozporządzeniem finansowym; 
domaga się najwyższej ostrożności w 
postępowaniu przy każdej najdrobniejszej 
zmianie w ustalonych i sprawdzonych 
strukturach;

że nie powinno to prowadzić do 
zwiększenia obciążeń dla beneficjentów, 
zwłaszcza tych, którzy posiadają małą 
strukturę i ograniczoną zdolność; apeluje 
do Komisji o utrzymanie specjalnego 
charakteru różnorakich funduszy 
strukturalnych, więc zmian należy 
dokonać tylko tam, gdzie nie sprawdziły 
się procedury lub występują sprzeczności z 
istniejącym rozporządzeniem finansowym; 
domaga się najwyższej ostrożności w 
postępowaniu przy każdej najdrobniejszej 
zmianie w ustalonych i sprawdzonych 
strukturach;

Or. en

Poprawka 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że budżet UE w swojej 
obecnej strukturze budżetowej i z 
podstawą w postaci rozporządzeń 
dotyczących funduszy sprawdził się 
zwłaszcza we wdrażaniu polityki spójności 
i polityki strukturalnej, więc zmian należy 
dokonać tylko tam, gdzie nie sprawdziły 
się procedury lub występują sprzeczności z 
istniejącym rozporządzeniem finansowym; 
domaga się najwyższej ostrożności w 
postępowaniu przy każdej najdrobniejszej 
zmianie w ustalonych i sprawdzonych 
strukturach;

48. podkreśla, że budżet UE i mechanizmy 
przyznawania środków z podstawą w 
postaci rozporządzeń dotyczących 
funduszy sprawdził się we wdrażaniu 
polityki spójności, więc zmian należy 
dokonać tylko tam, gdzie nie sprawdziły 
się procedury lub występują sprzeczności z 
istniejącym rozporządzeniem finansowym; 
domaga się najwyższej ostrożności w 
postępowaniu przy każdej najdrobniejszej 
zmianie w ustalonych i sprawdzonych 
strukturach w celu uniknięcia zwiększania 
obciążeń administracyjnych, 
nieprawidłowego funkcjonowania oraz 
niepewności krajowych i regionalnych 
organów zarządzających;

Or. es
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Poprawka 482
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że budżet UE w swojej 
obecnej strukturze budżetowej i z podstawą 
w postaci rozporządzeń dotyczących 
funduszy sprawdził się zwłaszcza we 
wdrażaniu polityki spójności i polityki 
strukturalnej, więc zmian należy dokonać 
tylko tam, gdzie nie sprawdziły się 
procedury lub występują sprzeczności z 
istniejącym rozporządzeniem finansowym; 
domaga się najwyższej ostrożności w 
postępowaniu przy każdej najdrobniejszej 
zmianie w ustalonych i sprawdzonych 
strukturach;

48. podkreśla, że budżet UE w swojej 
obecnej strukturze budżetowej i z podstawą 
w postaci rozporządzeń dotyczących 
funduszy sprawdził się zwłaszcza we 
wdrażaniu polityki spójności, więc zmian 
należy dokonać tylko tam, gdzie nie 
sprawdziły się procedury lub występują 
sprzeczności z istniejącym 
rozporządzeniem finansowym; domaga się 
najwyższej ostrożności w postępowaniu 
przy każdej najdrobniejszej zmianie w 
ustalonych i sprawdzonych strukturach;

Or. en

Poprawka 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa integrację celów „Europa 2020” 
z istniejącą strukturą celów i funduszy, a 
więc także liniami budżetowymi, za 
możliwą; odrzuca podział budżetu UE na 
teoretyczne pojęcia związane ze wzrostem, 
takie jak „smart”, „inclusive” czy 
„sustainable”;

49. uważa integrację celów „Europa 2020” 
z istniejącą strukturą celów i funduszy, a 
więc także liniami budżetowymi, za 
niemożliwą; odrzuca wszelkie 
nieprawidłowe zastosowanie polityki 
spójności do celów strategii UE 2020 
stanowiącej strategię makroekonomiczną, 
za którą odpowiedzialność i chęć realizacji 
ponoszą państwa członkowskie i Komisja 
Europejska; uważa, że niewłaściwe jest 
przerzucanie na regiony i politykę 
spójności braków organizacyjnych i 
koordynacyjnych Komisji i państw 
członkowskich we wdrażaniu strategii UE 
2020; przypomina, że polityka 
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strukturalna i polityka spójności zostały 
wprowadzone, aby osiągnąć harmonijny 
rozwój regionów europejskich, a nie w 
celu realizacji strategii lizbońskiej lub UE 
2020;

Or. fr

Poprawka 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa integrację celów „Europa 2020” 
z istniejącą strukturą celów i funduszy, a 
więc także liniami budżetowymi, za 
możliwą; odrzuca podział budżetu UE na 
teoretyczne pojęcia związane ze wzrostem, 
takie jak „smart”, „inclusive” czy 
„sustainable”;

49. uważa integrację celów „Europa 2020” 
z istniejącymi celami i strukturą polityki 
spójności za możliwą, ale podkreśla, że w 
Traktacie z Lizbony nałożono na politykę 
spójności cele, które wykraczają poza 
zwykłą realizację nowej strategii 
europejskiej wzrostu i zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 485
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa integrację celów „Europa 2020” 
z istniejącą strukturą celów i funduszy, a 
więc także liniami budżetowymi, za 
możliwą; odrzuca podział budżetu UE na 
teoretyczne pojęcia związane ze wzrostem, 
takie jak „smart”, „inclusive” czy 
„sustainable”;

49. uważa integrację celów „Europa 2020” 
z istniejącą strukturą celów i funduszy, a 
więc także liniami budżetowymi, za 
możliwą;

Or. en
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Poprawka 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa integrację celów „Europa 2020”
z istniejącą strukturą celów i funduszy, a 
więc także liniami budżetowymi, za 
możliwą; odrzuca podział budżetu UE na 
teoretyczne pojęcia związane ze wzrostem, 
takie jak „smart”, „inclusive” czy 
„sustainable”;

49. podkreśla w szczególności, że polityka 
spójności, która określana jest 
jednocześnie jako „smart”, „sustainable” 
czy „inclusive”, odgrywa zasadniczą rolę 
w strategii „Europa 2020” i może, jak 
wszystkie dziedziny polityki, przyczynić się 
do osiągnięcia jej celów; zauważa, że jest 
to kolejnym, wyraźnym dowodem 
znaczenia polityki spójności jako całości, 
toteż odrzuca rozbicie tej polityki na różne 
działy w budżecie, gdyż dla polityki 
spójności należy wyodrębnić osobny dział 
w ramach budżetu UE;

Or. en

Poprawka 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej takich samych środków 
budżetowych jak w bieżącym okresie 
programowania;

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. jeden 
obszar polityki dla ponadsektorowego 
wdrażania strategii „Europa 2020” i 
domaga się w związku z tym, by środki 
przyznawane w roku budżetowym 2013, 
mające zapewnić udaną i wzmocnioną 
politykę spójności, zostały przynajmniej 
utrzymane na takim samym poziomie w 
kolejnym okresie programowania 
finansowego; ponawia w tym kontekście 
swój postulat dotyczący tego, aby w 
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następnych WRF środki niewykorzystane 
lub umorzone w ramach funduszy 
spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej takich samych środków 
budżetowych jak w bieżącym okresie 
programowania;

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla osiągnięcia 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej; domaga się w związku z 
tym przeznaczania na ten cel wyższych 
środków budżetowych tak jak w bieżącym 
okresie programowania;

Or. en

Poprawka 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej takich samych środków 
budżetowych jak w bieżącym okresie 
programowania;

50. dostrzega dążenie do tego, aby oprócz 
nowych celów wynikających z Traktatu 
polityka spójności ustanowiona po 2014 r. 
koncentrowała również się na osiągnięciu 
celów strategii „Europa 2020” w różnych 
sektorach; domaga się w związku z tym 
utrzymania przynajmniej takiego samego 
procenta środków z budżetu europejskiego 
jak w bieżącym okresie programowania, 
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jeśli ma być zapewniony sukces 
wzmocnionej polityki spójności;

Or. es

Poprawka 490
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej takich samych środków 
budżetowych jak w bieżącym okresie 
programowania;

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej utrzymania na ten cel 
środków budżetowych na tym samym 
poziomie;

Or. en

Poprawka 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej takich samych środków 
budżetowych jak w bieżącym okresie
programowania;

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym zwiększenia, w kategoriach realnych, 
budżetu polityki spójności w kolejnym 
okresie w porównaniu do bieżącego 
okresu programowania;

Or. en
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Poprawka 492
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. dostrzega w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej po 2013 r. 
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej takich samych środków 
budżetowych jak w bieżącym okresie 
programowania;

50. dostrzega w polityce spójności po 2013 
r. potencjał do wnoszenia coraz 
istotniejszego wkładu w dalszy 
zrównoważony rozwój regionów UE oraz
decydujący obszar polityki dla 
ponadsektorowego wdrażania strategii 
„Europa 2020” i domaga się w związku z 
tym przynajmniej takich samych środków 
budżetowych jak w bieżącym okresie 
programowania;

Or. en

Poprawka 493
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 50a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. wzywa do przyjęcia ostrzejszych reguł 
kontroli w odniesieniu do naruszeń 
kryteriów paktu stabilności UE oraz 
nieprawidłowości w korzystaniu z 
funduszy strukturalnych, a także 
przewidzenia zastosowania sankcji w 
najpoważniejszych przypadkach;

Or. it

Poprawka 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 51
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Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria 
stabilności UE i jednocześnie wykazują 
znaczne nieprawidłowości w 
wykorzystaniu środków strukturalnych, 
projektu ostrzejszych, automatycznie 
działających przepisów w celu lepszej 
kontroli wykorzystania środków 
strukturalnych zgodnego z prawem i 
założonym celem;

skreślony

Or. it

Poprawka 495
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria 
stabilności UE i jednocześnie wykazują 
znaczne nieprawidłowości w 
wykorzystaniu środków strukturalnych, 
projektu ostrzejszych, automatycznie 
działających przepisów w celu lepszej 
kontroli wykorzystania środków 
strukturalnych zgodnego z prawem i 
założonym celem;

skreślony

Or. it

Poprawka 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 51
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Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria 
stabilności UE i jednocześnie wykazują 
znaczne nieprawidłowości w 
wykorzystaniu środków strukturalnych, 
projektu ostrzejszych, automatycznie 
działających przepisów w celu lepszej 
kontroli wykorzystania środków 
strukturalnych zgodnego z prawem i 
założonym celem;

skreślony

Or. en

Poprawka 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

51. odrzuca zapisy dotyczące 
warunkowości makroekonomicznej, tzn. 
wstrzymywania wypłat z funduszy 
strukturalnych dla regionów i miast z 
powodu błędów i niedociągnięć rządów 
krajowych lub nieprzestrzegania przez 
rządy krajowe paktu stabilności i wzrostu; 
podkreśla, że istnieje niebezpieczeństwo, iż 
zachęty i sankcje finansowe związane z 
paktem stabilności i wzrostu, mające 
zapewnić zgodność z warunkami 
makroekonomicznymi, będą przede 
wszystkim uderzały we władze lokalne i 
regionalne, które nie ponoszą 
odpowiedzialności za niewywiązanie się 
państw członkowskich ze zobowiązań 
przyjętych w tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 498
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
dotyczącego procedury konsekwentnego 
wstrzymywania i zawieszania płatności, 
gdy tylko stwierdzone zostaną istotne 
uchybienia w działaniu akredytowanych 
organów;

Or. en

Poprawka 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które wykazują znaczne nieprawidłowości 
w wykorzystaniu środków strukturalnych, 
przedstawienia projektu ostrzejszych 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem; 
przeciwnie – domaga się zniesienia 
niepotrzebnych kontroli w państwach 
członkowskich, które posiadają 
odpowiedni system zarządzania 
funduszami; uważa, że jak najczęściej 
należy stosować zasadę „paktu zaufania” i 
„jednego audytu”;

Or. fr
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Poprawka 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które wykazują znaczne nieprawidłowości 
w wykorzystaniu środków strukturalnych 
lub naruszyły przepisy UE wdrażając 
fundusze strukturalne, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

Or. en

Poprawka 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które wykazują znaczne nieprawidłowości 
w wykorzystaniu środków strukturalnych, 
projektu ostrzejszych przepisów w celu 
lepszej kontroli wykorzystania środków 
strukturalnych zgodnego z prawem i 
założonym celem;

Or. es

Poprawka 502
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które wykazują znaczne nieprawidłowości 
w wykorzystaniu środków strukturalnych, 
projektu ostrzejszych, automatycznie 
działających przepisów w celu lepszej 
kontroli wykorzystania środków 
strukturalnych zgodnego z prawem i 
założonym celem;

Or. fr

Poprawka 503
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem;

51. domaga się dla państw członkowskich, 
które rażąco naruszają kryteria stabilności 
UE i jednocześnie wykazują znaczne 
nieprawidłowości w wykorzystaniu 
środków strukturalnych, projektu 
ostrzejszych, automatycznie działających 
przepisów w celu lepszej kontroli 
wykorzystania środków strukturalnych 
zgodnego z prawem i założonym celem; 
ponadto domaga się wdrożenia 
konkretnych mechanizmów 
sankcjonowania za utrzymujące się 
nieprawidłowości oraz konsekwentnego 
odzyskania wypłaconych niezgodnie z 
prawem środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych;

Or. de
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Poprawka 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 51 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

sprzeciwia się podporządkowaniu 
funduszy strukturalnych wszelkim 
warunkom makroekonomicznym 
związanym z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z celami 
polityki spójności; aby zwiększyć 
wiarygodność programowania i osiągnąć 
wymierne rezultaty, nalega na 
wprowadzenie odpowiednich warunków 
opartych na podejściu polegającym na 
realizowaniu strategii ukierunkowanych 
na miejsca, możliwych do zweryfikowania 
ex ante i obejmujących wszystkie wymogi 
– instytucjonalne, administracyjne, 
regulacyjne, dotyczące planowania i 
projektowania – niezbędne do 
skutecznego wdrażania programów;

Or. it

Poprawka 505
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów 
ponoszących wyłączną odpowiedzialność 
za prawidłowe zarządzanie środkami z 
funduszy strukturalnych;

skreślony
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Or. en

Poprawka 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów 
ponoszących wyłączną odpowiedzialność 
za prawidłowe zarządzanie środkami z 
funduszy strukturalnych;

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów 
ponoszących odpowiedzialność za 
prawidłowe zarządzanie środkami z 
funduszy strukturalnych;

Or. fr

Poprawka 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów 
ponoszących wyłączną odpowiedzialność 
za prawidłowe zarządzanie środkami z 
funduszy strukturalnych;

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów lub 
struktur ponoszących wyłączną 
odpowiedzialność za prawidłowe 
zarządzanie środkami z funduszy 
strukturalnych;

Or. fr

Poprawka 508
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 52
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Projekt rezolucji Poprawka

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów 
ponoszących wyłączną odpowiedzialność 
za prawidłowe zarządzanie środkami z 
funduszy strukturalnych;

52. domaga się od państw członkowskich 
lub władz publicznych wyznaczenia 
organów ponoszących wyłączną 
odpowiedzialność za prawidłowe 
zarządzanie środkami z funduszy 
strukturalnych;

Or. cs

Poprawka 509
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów 
ponoszących wyłączną odpowiedzialność 
za prawidłowe zarządzanie środkami z 
funduszy strukturalnych;

52. domaga się od państw członkowskich 
lub regionów wyznaczenia organów 
ponoszących wyłączną odpowiedzialność 
za prawidłowe zarządzanie środkami z 
funduszy strukturalnych w taki sposób, aby 
nie utrudniało to procesu 
administrowania tymi funduszami;

Or. ro

Poprawka 510
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 52a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. wzywa do uproszczenia systemu 
kontroli i zmniejszenia liczby poziomów 
kontroli oraz do doprecyzowania 
odnośnych kompetencji Komisji i państw 
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członkowskich; wzywa do stosowania 
procedury obejmującej jeden poziom 
kontroli, na mocy której państwa 
członkowskie dokonywałyby kontroli 
projektów, a Komisja kontrolowałaby 
systemy kontroli państw członkowskich;

Or. fi

Poprawka 511
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje 
i osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 

skreślony
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akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje 
i osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

Or. fr

Poprawka 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych;

Or. it

Poprawka 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
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odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych; aby zapobiegać 
niewłaściwemu gospodarowaniu środkami 
z funduszy strukturalnych, proponuje 
sprawdzić skuteczność funkcjonowania 
systemów zarządzania i kontroli oraz 
zwiększyć liczbę kontroli na miejscu 
przeprowadzanych przez Komisję; zaleca 
Komisji wprowadzenie „Centrum ds. 
Polityki Spójności”, będącego 
dodatkowym źródłem informacji na temat 
zarówno dobrej praktyki, jak i 
niewłaściwego wykorzystania środków;

Or. en

Poprawka 515
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych; wzywa Komisję do większego 
zaangażowania w strategiczne 
kształtowanie, ewaluacje oraz wdrażanie 
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polityki spójności;

Or. pl

Poprawka 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje w przyszłości zwiększenie 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

53. przewiduje w przyszłości zwiększenie 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; w 
związku z tym konieczne są ułatwienia i 
wyjaśnienia odnośnie do zarządzania 
programami wsparcia, zwłaszcza w 
zakresie zarządzania finansami i kontroli 
finansowej; uważa więc Komisję za 
odpowiedzialną za przeprowadzanie 
procedur akredytacyjnych dla krajowych 
lub federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

Or. de

Poprawka 517
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 

53. apeluje o przyjęcie większej 
odpowiedzialności przez Komisję, już w 
następnym okresie programowania, za 
poprawę krajowych procedur 
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przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

administracyjnych; uważa więc Komisję za 
odpowiedzialną za przeprowadzanie 
procedur akredytacyjnych dla krajowych
lub federalnych administracji i organów 
kontrolnych; uważa, że skuteczne 
akredytacje i osiągnięcie niższego 
współczynnika błędów powinno prowadzić 
do prawa do uproszczonej 
sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
federalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

53. przewiduje zwiększenie w przyszłości 
odpowiedzialności Komisji za poprawę 
krajowych procedur administracyjnych; 
uważa więc Komisję za odpowiedzialną za 
przeprowadzanie procedur 
akredytacyjnych dla krajowych lub 
regionalnych administracji i organów 
kontrolnych; wiąże skuteczne akredytacje i 
osiągnięcie niższego współczynnika 
błędów z prawem do uproszczonej 
sprawozdawczości w większych odstępach 
czasowych;

Or. es

Poprawka 519
Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 53a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. jest zdania, że w celu poprawy 
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wydajności programów operacyjnych 
należy w większym stopniu wykorzystywać 
konkursowe procedury wyboru projektów 
w ramach regionów;

Or. de

Poprawka 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 53b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53b. wzywa państwa członkowskie, 
których organy kontrolne nie wypełniają 
procedur akredytacyjnych, do 
wprowadzenia znacznie surowszych norm 
dotyczących kontroli budżetowej i
potwierdzania wykorzystania środków 
finansowych;

Or. de

Poprawka 521
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. w celu uproszczenia administracji
domaga się rozszerzenia procedur 
standardowych o wyższych standardowych 
kosztach jednostkowych oraz 
zryczałtowania kosztów ogólnych; domaga 
się lepszego uwzględnienia zasady 
proporcjonalności, tzn. wymagania 
mniejszej liczby sprawozdań i kontroli w 
przypadku realizacji mniejszych 
programów;

54. w celu uproszczenia administracji
domaga się rozszerzenia procedur 
standardowych o wyższych standardowych 
kosztach jednostkowych oraz 
zryczałtowania kosztów ogólnych; domaga 
się lepszego uwzględnienia zasady 
proporcjonalności, tzn. wymagania 
mniejszej liczby sprawozdań i kontroli w 
przypadku realizacji mniejszych 
programów; uważa, że konieczne jest 
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uproszczenie obecnych, niezwykle 
złożonych ram regulacyjnych oraz 
przyjęcie wspólnej interpretacji zasad i 
zobowiązań wraz z wyraźnym podziałem 
zadań i odpowiedzialności różnych 
organów na różnych szczeblach;

Or. en

Poprawka 522
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. domaga się w celu uproszczenia 
administracji rozszerzenia procedur 
standardowych o wyższych standardowych 
kosztach jednostkowych oraz 
zryczałtowania kosztów ogólnych; domaga 
się lepszego uwzględnienia zasady 
proporcjonalności, tzn. wymagania 
mniejszej liczby sprawozdań i kontroli w 
przypadku realizacji mniejszych 
programów;

54. domaga się w celu uproszczenia 
administracji rozszerzenia procedur 
standardowych o wyższych standardowych 
kosztach jednostkowych oraz 
zryczałtowania kosztów ogólnych; domaga 
się lepszego uwzględnienia zasady 
proporcjonalności, tzn. wymagania 
mniejszej liczby sprawozdań i kontroli w 
przypadku realizacji mniejszych 
programów; domaga się uwzględnienia 
istotnego znaczenia małych i średnich 
przedsiębiorstw dla rozwoju regionalnego 
i ich potrzeb, zwłaszcza w odniesieniu do 
procedur rozliczeniowych i kontrolnych;

Or. de

Poprawka 523
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. w celu uproszczenia administracji
domaga się rozszerzenia procedur 
standardowych o wyższych standardowych 

54. w celu uproszczenia administracji
domaga się rozszerzenia procedur
standardowych o wyższych standardowych 
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kosztach jednostkowych oraz 
zryczałtowania kosztów ogólnych; domaga 
się lepszego uwzględnienia zasady 
proporcjonalności, tzn. wymagania 
mniejszej liczby sprawozdań i kontroli w 
przypadku realizacji mniejszych 
programów;

kosztach jednostkowych oraz 
zryczałtowania kosztów ogólnych w 
przypadkach, w których system ten okaże 
się odpowiedni; domaga się lepszego 
uwzględnienia zasady proporcjonalności, 
tzn. wymagania mniejszej liczby 
sprawozdań i kontroli w przypadku 
realizacji mniejszych programów;

Or. en

Poprawka 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 54a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54a. wzywa Komisję do przeprowadzania 
corocznej publicznej kontroli uchybień 
wynikających z niewystarczającego i/lub 
opóźnionego wywiązywania się z 
obowiązków w zakresie sporządzania 
sprawozdań i ujawniania informacji, a 
także kontroli nieprawidłowości, nadużyć i 
oszustw w zakresie wykorzystywania 
środków przeznaczonych na zwiększenie 
spójności; domaga się przy tym 
wprowadzenia rozróżnienia w zależności 
od państwa członkowskiego i funduszu;

Or. de

Poprawka 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 54a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

54a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
obciążenie administracyjne utrudnia 
małym przedsiębiorstwom i małym 
organizacjom korzystanie z funduszy 
strukturalnych; domaga się, aby teksty 
przepisów i dokumentów technicznych 
były jak najbardziej zrozumiałe oraz 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
utworzenia technicznych grup roboczych 
w celu określenia odpowiednich środków 
upraszczających;

Or. fr

Poprawka 526
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 54a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54a. wzywa do znacznego ograniczenia 
kwestii administracyjnych i biurokracji 
związanych z polityką spójności i polityką 
strukturalną na wszystkich szczeblach 
działań, m.in. poprzez przejście na 
procedury elektroniczne;

Or. fi

Poprawka 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 54b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54b. uważa, że roczne, potwierdzone 
oświadczenia administracyjne składane 
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przez dyrektorów organów zarządzających 
środkami (podmiot wypłacający/ organ 
administracyjny) są skutecznym środkiem 
służącym wzmocnieniu systemu składania 
sprawozdań i nadzoru oraz podkreśla 
bezwzględną konieczność zapewnienia 
merytorycznej poprawności tego typu 
oświadczeń; w związku z tym domaga się 
opracowania systemu sankcji za składanie 
błędnych oświadczeń; ponadto obstaje 
przy celu zakładającym wymóg składania 
krajowych poświadczeń wiarygodności;

Or. de

Poprawka 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 54c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54c. domaga się wprowadzenia w nowym 
okresie programowania rocznych 
procedur rozliczania rachunków również 
w odniesieniu do programów 
wieloletnich;

Or. de

Poprawka 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 54d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54d. uważa, że dla całego systemu 
rozrachunku i kontroli konieczne jest 
opracowanie skuteczniejszych rozwiązań 
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w zakresie e-administracji (jednolite 
formularze); wzywa do koordynowanej 
przez Komisję wymiany doświadczeń 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
do stworzenia koordynowanych 
ugrupowań wdrożeniowych dla 
administracji i organów kontrolnych;

Or. de

Poprawka 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 54e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54e. w przepisach dotyczących 
przejrzystości (obejmujących obowiązek 
ujawniania informacji przez 
beneficjentów końcowych) dostrzega 
konieczny instrument służący także 
kontroli zgodności wykorzystania środków 
strukturalnych z określonym celem i 
prawem, mający zastosowanie także w 
gospodarce, życiu publicznym i polityce; 
domaga się, aby przepisy te były dostępne 
nie tylko w języku narodowym, lecz 
również w jednym z trzech języków 
roboczych (angielskim, niemieckim lub 
francuskim) oraz zaleca dalsze 
ujednolicanie tych przepisów;

Or. de

Poprawka 531
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 55
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Projekt rezolucji Poprawka

55. popiera wniosek Komisji dotyczący 
zwrotu wydatków organom krajowym 
dopiero, gdy odpowiednie środki UE 
zostały wypłacone beneficjentom; 
dostrzega w tym szansę na przyspieszenie 
wypłat oraz decydującą zachętę do 
rygorystycznych kontroli krajowych; 
wskazuje jednak na fakt, że mogą 
wystąpić ewentualne problemy z 
płynnością finansową w państwach 
członkowskich lub krajach związkowych i 
należy w tym przypadku znaleźć 
rozwiązania zabezpieczające;

skreślony

Or. cs

Poprawka 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. popiera wniosek Komisji dotyczący 
zwrotu wydatków organom krajowym 
dopiero, gdy odpowiednie środki UE 
zostały wypłacone beneficjentom; 
dostrzega w tym szansę na przyspieszenie 
wypłat oraz decydującą zachętę do 
rygorystycznych kontroli krajowych;
wskazuje jednak na fakt, że mogą wystąpić 
ewentualne problemy z płynnością 
finansową w państwach członkowskich 
lub krajach związkowych i należy w tym 
przypadku znaleźć rozwiązania 
zabezpieczające;

55. wskazuje na fakt, że w obecnej sytuacji
kryzysowej w państwach członkowskich 
lub regionach mogą wystąpić ewentualne 
problemy z płynnością finansową i należy 
znaleźć rozwiązania zabezpieczające w 
odniesieniu do zwrotu kosztów 
poniesionych przez nie z góry;

Or. es
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Poprawka 533
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. popiera wniosek Komisji dotyczący 
zwrotu wydatków organom krajowym 
dopiero, gdy odpowiednie środki UE 
zostały wypłacone beneficjentom; 
dostrzega w tym szansę na przyspieszenie 
wypłat oraz decydującą zachętę do 
rygorystycznych kontroli krajowych; 
wskazuje jednak na fakt, że mogą wystąpić 
ewentualne problemy z płynnością 
finansową w państwach członkowskich lub 
krajach związkowych i należy w tym 
przypadku znaleźć rozwiązania 
zabezpieczające;

55. odrzuca wniosek Komisji dotyczący 
zwrotu wydatków organom krajowym 
dopiero, gdy odpowiednie środki UE 
zostały wypłacone beneficjentom; 
dostrzega w tym szansę na przyspieszenie 
wypłat oraz decydującą zachętę do 
rygorystycznych kontroli krajowych; 
wskazuje jednak na fakt, że mogą wystąpić 
ewentualne problemy z płynnością 
finansową w państwach członkowskich lub 
krajach związkowych i należy w tym 
przypadku znaleźć rozwiązania 
zabezpieczające;

Or. pl

Poprawka 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. popiera wniosek Komisji dotyczący
zwrotu wydatków organom krajowym 
dopiero, gdy odpowiednie środki UE 
zostały wypłacone beneficjentom; 
dostrzega w tym szansę na przyspieszenie 
wypłat oraz decydującą zachętę do 
rygorystycznych kontroli krajowych; 
wskazuje jednak na fakt, że mogą wystąpić 
ewentualne problemy z płynnością 
finansową w państwach członkowskich lub 
krajach związkowych i należy w tym 
przypadku znaleźć rozwiązania 

55. popiera wniosek Komisji dotyczący
zwrotu wydatków organom krajowym 
dopiero, gdy odpowiednie środki UE 
zostały wypłacone beneficjentom; 
dostrzega w tym szansę na przyspieszenie 
wypłat oraz decydującą zachętę do
rygorystycznych kontroli krajowych; 
wskazuje jednak na fakt, że mogą wystąpić 
ewentualne problemy z płynnością 
finansową w państwach członkowskich lub 
regionach i należy w tym przypadku 
znaleźć rozwiązania zabezpieczające;
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zabezpieczające;

Or. fr

Poprawka 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 55a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

55a. w zaproponowanym przez Komisję 
silniejszym ukierunkowaniu wypłaty 
środków na wyniki dostrzega sprzeczność, 
zważywszy na to, że wyniki można 
osiągnąć dopiero poprzez realizację 
finansowanych przedsięwzięć; obawia się 
bardzo biurokratycznego monitoringu i 
uważa, że właściwe byłoby wprowadzenie 
ewentualnie takich obowiązków, które 
uzależniałyby wypłatę środków od 
udokumentowanego przeznaczenia 
przedsięwzięcia w kontekście strategii 
„Europa 2020”;

Or. de

Poprawka 536
László Surján

Projekt rezolucji
Ustęp 55a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

55a. uważa, że choć zwrot wydatków 
powinien następować dopiero po wypłacie 
środków UE na realizację projektów, nie 
można nakładać na beneficjentów 
żadnych dodatkowych obciążeń w postaci 
odsetek, bowiem nie odzwierciedlają 
czynnika niskiego ryzyka związanego z 



AM\865326PL.doc 143/162 PE464.689v01-00

PL

takimi pożyczkami udzielanymi przez 
jakiekolwiek banki lub inne instytucje 
finansowe;

Or. en

Poprawka 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 55b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

55b. w rozliczaniu niezwróconych 
środków otrzymanych niezgodnie z
prawem, któremu towarzyszą przyszłe 
obietnice udzielenia wsparcia, dostrzega 
skuteczny instrument służący 
zdyscyplinowaniu państw członkowskich 
niespełniających określonych wymogów;

Or. de

Poprawka 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 55c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

55c. domaga się zróżnicowania 
mechanizmów sankcji między innymi w 
formie systemu bonusów dla tych państw 
członkowskich, które prowadzą 
prawidłowe działania wdrożeniowe, 
zwłaszcza poprzez zastosowanie ułatwień 
administracyjnych;

Or. de
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Poprawka 539
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

skreślony

Or. cs

Poprawka 540
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

skreślony

Or. en

Poprawka 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Projekt rezolucji
Ustęp 56
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Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

56. podkreśla, że należy utrzymać zasady 
n+2 i n+3, najlepiej w powiązaniu z 
większą elastycznością w celu uzyskania 
zabezpieczenia na wypadek sytuacji 
wyjątkowych, których wystąpienia można 
się spodziewać w kolejnym okresie 
programowania;

Or. en

Poprawka 542
Czesław Adam Siekierski

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

56. popiera projekt Komisji, aby stosować 
„zasadę n+2”, uważa jednak, iż należy w 
określonych sytuacjach dać możliwość 
stosowania „zasady n+3”; dostrzega w 
tym gwarancję zrównoważonego stosunku 
między inwestycjami wartościowymi 
jakościowo a sprawnym i szybkim 
wdrażaniem programów;

Or. pl

Poprawka 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia; 
dostrzega w tym gwarancję 
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zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

Or. fr

Poprawka 544
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia oraz
zgodnie z celami wyznaczonymi w 
europejskim planie naprawy gospodarczej 
dla regionów pogrążonych w recesji, i 
znieść inne wyjątki; dostrzega w tym 
gwarancję zrównoważonego stosunku 
między inwestycjami wartościowymi 
jakościowo a sprawnym i szybkim 
wdrażaniem programów;

Or. fr

Poprawka 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia oraz 
programów transgranicznych, i znieść 
wyjątki; w przypadku programów 
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inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

transgranicznych nawet popiera 
stosowanie „zasady n+3”, tak aby 
zapewnić zgodność z procesami 
administracyjnymi, spowolnionymi w 
związku z wymogami językowymi i 
kulturowymi; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

Or. de

Poprawka 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

56. popiera projekt Komisji, aby 
konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
zapewnić, że wszelkie inne wyjątki 
odzwierciedlają jedynie obciążenia 
administracyjne związane z procesem 
programowania; dostrzega w tym 
gwarancję zrównoważonego stosunku 
między inwestycjami wartościowymi 
jakościowo a sprawnym i szybkim 
wdrażaniem programów;

Or. en

Poprawka 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera projekt Komisji, aby 56. popiera projekt Komisji, aby 
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konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, z 
wyjątkiem pierwszego roku wsparcia, i 
znieść wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

konsekwentnie stosować „zasadę n+2”, w 
miarę możliwości na poziomie alokacji 
państw członkowskich w celu zapewnienia 
większej elastyczności, z wyjątkiem 
pierwszego roku wsparcia, i znieść 
wyjątki; dostrzega w tym gwarancję 
zrównoważonego stosunku między 
inwestycjami wartościowymi jakościowo a 
sprawnym i szybkim wdrażaniem 
programów;

Or. en

Poprawka 548
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 56a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56a. uważa, że zasada automatycznego 
umarzania powinna zostać dostosowana, 
ażeby uwzględniać dodatkowe obciążenie 
administracyjne nałożone przez nowe 
przepisy związane ze strategicznym 
programowaniem, zorientowaniem na 
osiąganie wyników i warunkowość ex 
ante;

Or. en

Poprawka 549
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej, m.in. 
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dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami 
sąsiednimi także dla europejskich 
regionów przygranicznych; domaga się 
większego skoncentrowania środków 
ENPI na strategicznej konieczności 
dostaw energii i infrastruktury 
transportowej;

w obszarach ochrony środowiska, 
zdrowia, edukacji, transportu, energii i 
społeczeństwa obywatelskiego; apeluje o 
uproszczenie kwestii administracyjnych 
związanych ze współpracą regionalną UE-
Rosja oraz o ograniczenie biurokracji 
związanej z tą współpracą; 

Or. fi

Poprawka 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami 
sąsiednimi także dla europejskich 
regionów przygranicznych; domaga się 
większego skoncentrowania środków ENPI 
na strategicznej konieczności dostaw 
energii i infrastruktury transportowej;

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; w 
związku z tym przypomina, że pozytywne 
skutki współpracy z państwami sąsiednimi 
przynoszą również korzyści całej Unii 
Europejskiej; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
potrzebach o charakterze strategicznym i 
wzywa do zniesienia obowiązującego 
kryterium 150 km, które ogranicza 
możliwości współpracy między terytoriami 
położonymi po obu stronach granic 
zewnętrznych Unii;

Or. es

Poprawka 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej;

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; jest 
przekonany o ostatecznej konieczności 
reintegracji programów współpracy 
transgranicznej ENPI w celu współpracy 
terytorialnej dla polityki spójności; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej; domaga się 
od Komisji rozważenia możliwości 
utworzenia bardziej skutecznej synergii 
między inicjatywami związanymi z EFRR, 
Instrumentem Wsparcia 
Przedakcesyjnego, Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa, 
Europejskim Funduszem Rozwoju;

Or. fr

Poprawka 552
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 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
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(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej;

(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej; domaga się 
stanowczo od Komisji Europejskiej 
otwarcia europejskiej polityki szeroko 
pojętego sąsiedztwa dla regionów 
najbardziej oddalonych, tak jak to 
przewidziano w momencie jej tworzenia, 
aby regiony te nie były pozbawione 
możliwości, które posiadają inne regiony 
Europy co do korzystania z Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa;

Or. fr

Poprawka 553
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej;

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
zwraca uwagę na bieżące problemy we 
wdrażaniu programu i zwraca się do 
Komisji o sprawdzenie możliwości 
zastosowania do administrowania ENPI 
również struktur już funkcjonujących w 
ramach polityk regionalnych; dostrzega 
pozytywne skutki szczególnie dzięki 
połączeniom infrastrukturalnym (zwłaszcza 
transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 



PE464.689v01-00 152/162 AM\865326PL.doc

PL

przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej;

Or. en

Poprawka 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej;

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej; podkreśla, że 
istotną rolę mogą w tym kontekście 
odgrywać makroregiony;

Or. en

Poprawka 555
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 

57. podkreśla znaczenie europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa 
(ENPI) z punktu widzenia polityki 
spójności dla współpracy transgranicznej z 
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państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia) z państwami sąsiednimi 
także dla europejskich regionów 
przygranicznych; domaga się większego 
skoncentrowania środków ENPI na 
strategicznej konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej;

państwami spoza Unii Europejskiej; 
dostrzega pozytywne skutki szczególnie 
dzięki połączeniom infrastrukturalnym 
(transport, energia i ochrona środowiska) z 
państwami sąsiednimi także dla 
europejskich regionów przygranicznych; 
domaga się większego skoncentrowania 
środków ENPI na strategicznej 
konieczności dostaw energii i 
infrastruktury transportowej;

Or. ro

Poprawka 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 57a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. ubolewa nad brakiem wykorzystania 
synergii polityki spójności z funduszami 
współpracy, takimi jak instrument 
finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju i Europejski Fundusz Rozwoju; 
wzywa do rozwijania możliwości 
finansowania, które łączą się z tymi 
funduszami;

Or. fr

Poprawka 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 58
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Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla ponadto znaczenie spójności 
procesu rozszerzenia UE z instrumentem 
pomocy przedakcesyjnej (IPA) służącym 
państwom kandydującym m.in. do 
merytorycznego i organizacyjnego 
przygotowania struktur spójności;

58. podkreśla ponadto znaczenie spójności 
procesu rozszerzenia UE z instrumentem 
pomocy przedakcesyjnej (IPA) służącym 
państwom kandydującym m.in. do 
merytorycznego i organizacyjnego 
przygotowania struktur spójności; uważa 
również, że IPA, a w szczególności 
wysyłanie ekspertów Komisji 
Europejskiej, powinno mieć zastosowanie 
do krajów i terytoriów zamorskich podczas 
procesu uzyskiwania statusu regionów 
najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawka 558
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla ponadto znaczenie spójności 
procesu rozszerzenia UE z instrumentem 
pomocy przedakcesyjnej (IPA) służącym 
państwom kandydującym m.in. do 
merytorycznego i organizacyjnego 
przygotowania struktur spójności;

58. podkreśla ponadto znaczenie spójności 
procesu rozszerzenia UE z instrumentem 
pomocy przedakcesyjnej (IPA) służącym 
państwom kandydującym m.in. do 
merytorycznego i organizacyjnego 
przygotowania struktur spójności; zwraca 
uwagę na problemy państw członkowskich 
związane z wdrażaniem; przypomina o 
pierwotnym celu instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej, zwłaszcza związanym z 
finansowaniem budowania zdolności i 
rozwoju instytucjonalnego oraz ze 
wspieraniem krajowych przygotowań do 
wdrożenia wspólnotowej polityki spójności 
w celu przygotowania państw 
kandydujących do pełnego przyjęcia 
dorobku prawnego Wspólnoty z chwilą 
przystąpienia do UE; zwraca się do 
Komisji o zidentyfikowanie problemów 
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związanych z bieżącym funkcjonowaniem 
IPA;

Or. en

Poprawka 559
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 58a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a. uważa, że niezwykle ważne jest, aby 
zapewniać wsparcie dla regionów 
graniczących z regionami państw 
nienależących do UE, zarówno w ramach 
polityki spójności, jak i w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa, w szczególności w obszarach 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi, 
ochrony środowiska i rozwoju 
gospodarczego;

Or. ro

Poprawka 560
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. ponawia wezwanie do 
odpowiedzialnego włączenia Komisji 
Rozwoju Regionalnego do przyszłego 
kształtowania obu instrumentów;

59. ponawia wezwanie do 
odpowiedzialnego włączenia Komisji 
Rozwoju Regionalnego do przyszłego 
kształtowania instrumentów;

Or. fr
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Poprawka 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne 
skutki finansowe dla polityki spójności 
związane z przystąpieniem do UE nowych 
państw członkowskich1; podkreśla, że z 
punktu widzenia polityki spójności ich 
skala znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się otwarcia 
instrumentu IPA w celu przygotowania 
także na przejściowe, szczególne formy 
sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz 
ponownie domaga się stopniowalnej 
koncepcji w zakresie polityki spójności dla 
dużych państw kandydujących do 
członkostwa w UE, takich jak Turcja;

skreślony

__________________
1. Zakładając, że państwa prowadzące 
obecnie negocjacje akcesyjne, czyli Turcja 
i Chorwacja, byłyby wspierane w okresie 
programowania 2007–2013 przy pomocy 
średniej kwoty przypadającej na 
mieszkańca nowych państw 
członkowskich (UE 12), to łączne 
niezbędne nakłady finansowe wyniosłyby 
132,5 mld EUR. Z tego 124,9 mld EUR 
lub 94,3% przypada na Turcję, a 7,6 mld 
euro lub 5,7% na Chorwację. Przy 
założeniu wsparcia w wysokości średniego 
udziału PKB w nowych państwach 
członkowskich (2006 r.) dodatkowe 
nakłady finansowe wyniosłyby 109,1 mld 
EUR. Z tego 99,8 mld EUR przypada na 
Turcję, a 9,3 mld EUR na Chorwację. 
(Untiedt, G. (2011 r.) Zakres i podział 
środków z funduszy strukturalnych UE na 
okres wsparcia 2007–2013 z 
uwzględnieniem Turcji i Chorwacji, 
opinia prof. dr. G. Untiedta, GEFRA GbR 
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na zlecenie dr. Markusa Piepera, posła do 
PE).

Or. en

Poprawka 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne 
skutki finansowe dla polityki spójności 
związane z przystąpieniem do UE nowych 
państw członkowskich1; podkreśla, że z 
punktu widzenia polityki spójności ich 
skala znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się otwarcia 
instrumentu IPA w celu przygotowania 
także na przejściowe, szczególne formy 
sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz 
ponownie domaga się stopniowalnej 
koncepcji w zakresie polityki spójności dla 
dużych państw kandydujących do 
członkostwa w UE, takich jak Turcja;

skreślony

__________________
1. Zakładając, że państwa prowadzące 
obecnie negocjacje akcesyjne, czyli Turcja 
i Chorwacja, byłyby wspierane w okresie 
programowania 2007–2013 przy pomocy 
średniej kwoty przypadającej na 
mieszkańca nowych państw 
członkowskich (UE 12), to łączne 
niezbędne nakłady finansowe wyniosłyby 
132,5 mld EUR. Z tego 124,9 mld EUR 
lub 94,3% przypada na Turcję, a 7,6 mld 
euro lub 5,7% na Chorwację. Przy 
założeniu wsparcia w wysokości średniego 
udziału PKB w nowych państwach 
członkowskich (2006 r.) dodatkowe 
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nakłady finansowe wyniosłyby 109,1 mld 
EUR. Z tego 99,8 mld EUR przypada na 
Turcję, a 9,3 mld EUR na Chorwację. 
(Untiedt, G. (2011 r.) Zakres i podział 
środków z funduszy strukturalnych UE na 
okres wsparcia 2007–2013 z 
uwzględnieniem Turcji i Chorwacji, 
opinia prof. dr. G. Untiedta, GEFRA GbR 
na zlecenie dr. Markusa Piepera, posła do 
PE).

Or. en

Poprawka 563
Göran Färm

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne 
skutki finansowe dla polityki spójności 
związane z przystąpieniem do UE nowych 
państw członkowskich1; podkreśla, że z 
punktu widzenia polityki spójności ich 
skala znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się otwarcia 
instrumentu IPA w celu przygotowania 
także na przejściowe, szczególne formy 
sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz 
ponownie domaga się stopniowalnej 
koncepcji w zakresie polityki spójności dla 
dużych państw kandydujących do 
członkostwa w UE, takich jak Turcja;

skreślony 

Or. sv

Poprawka 564
László Surján

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki 
finansowe dla polityki spójności związane 
z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że z punktu 
widzenia polityki spójności ich skala 
znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się otwarcia 
instrumentu IPA w celu przygotowania 
także na przejściowe, szczególne formy 
sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz 
ponownie domaga się stopniowalnej 
koncepcji w zakresie polityki spójności dla 
dużych państw kandydujących do 
członkostwa w UE, takich jak Turcja;

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na skutki finansowe 
dla polityki spójności związane z 
przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że należy 
dostrzegać nie tylko skutki finansowe 
przystąpienia, ale także korzyści 
wynikające z powiększonego rynku dla 
całej UE; uważa, że integracja europejska 
powinna postępować zgodnie z 
naturalnymi powiązaniami 
geograficznymi Europy i wartościami 
leżącymi u podstaw Unii;

Or. en

Poprawka 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 60 – przypis 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Zakładając, że państwa prowadzące 
obecnie negocjacje akcesyjne, czyli Turcja 
i Chorwacja, byłyby wspierane w okresie 
programowania 2007–2013 przy pomocy 
średniej kwoty przypadającej na 
mieszkańca nowych państw 
członkowskich (UE 12), to łączne 
niezbędne nakłady finansowe wyniosłyby 
132,5 mld EUR. Z tego 124,9 mld EUR 
lub 94,3% przypada na Turcję, a 7,6 mld 
euro lub 5,7% na Chorwację. Przy 
założeniu wsparcia w wysokości średniego 
udziału PKB w nowych państwach 
członkowskich (2006 r.) dodatkowe 
nakłady finansowe wyniosłyby 109,1 mld 
EUR. Z tego 99,8 mld EUR przypada na 
Turcję, a 9,3 mld EUR na Chorwację. 

skreślony
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(Untiedt, G. (2011 r.) Zakres i podział 
środków z funduszy strukturalnych UE na 
okres wsparcia 2007–2013 z 
uwzględnieniem Turcji i Chorwacji, 
opinia prof. dr. G. Untiedta, GEFRA GbR 
na zlecenie dr. Markusa Piepera, posła do 
PE).

Or. fr

Poprawka 566
Franz Obermayr

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki 
finansowe dla polityki spójności związane 
z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że z punktu 
widzenia polityki spójności ich skala 
znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się otwarcia
instrumentu IPA w celu przygotowania 
także na przejściowe, szczególne formy
sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz 
ponownie domaga się stopniowalnej 
koncepcji w zakresie polityki spójności dla 
dużych państw kandydujących do 
członkostwa w UE, takich jak Turcja;

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki 
finansowe dla polityki spójności związane 
z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że z punktu 
widzenia polityki spójności ich skala 
znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się znacznego 
ograniczenia stosowania instrumentu IPA 
oraz jego przestawienia z przygotowania 
do przystąpienia do UE na przygotowanie 
dla Turcji szczególnej formy członkostwa 
w UE;

Or. de

Poprawka 567
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki 
finansowe dla polityki spójności związane 
z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że z punktu 
widzenia polityki spójności ich skala 
znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się otwarcia 
instrumentu IPA w celu przygotowania 
także na przejściowe, szczególne formy 
sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz 
ponownie domaga się stopniowalnej 
koncepcji w zakresie polityki spójności dla 
dużych państw kandydujących do 
członkostwa w UE, takich jak Turcja;

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki 
finansowe dla polityki spójności związane 
z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że z punktu 
widzenia polityki spójności ich skala 
znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków;

Or. en

Poprawka 568
Sophie Auconie

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki 
finansowe dla polityki spójności związane 
z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że z punktu 
widzenia polityki spójności ich skala 
znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie przyjmowania 
nowych członków; domaga się otwarcia 
instrumentu IPA w celu przygotowania 
także na przejściowe, szczególne formy
sąsiedztwa lub członkostwa w UE oraz 
ponownie domaga się stopniowalnej 
koncepcji w zakresie polityki spójności dla 
dużych państw kandydujących do 
członkostwa w UE, takich jak Turcja;

60. ponownie wskazuje przy okazji 
aktualnych obliczeń na ekstremalne skutki 
finansowe dla polityki spójności związane 
z przystąpieniem do UE nowych państw 
członkowskich1; podkreśla, że z punktu 
widzenia polityki spójności ich skala 
znacznie przewyższyłaby możliwości 
Wspólnoty w zakresie absorpcji; domaga 
się otwarcia instrumentu IPA w celu 
przygotowania także na przejściowe, 
szczególne formy sąsiedztwa lub 
członkostwa w UE oraz ponownie domaga 
się stopniowalnej koncepcji w zakresie 
polityki spójności dla dużych państw 
kandydujących do członkostwa w UE, 
takich jak Turcja;
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Or. fr

Poprawka 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

61. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
przewodniczącym władz lokalnych i 
regionalnych w UE.

Or. en


