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Poprawka 1
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków oznaczają stopień, 
w jakim dane państwo członkowskie jest w 
stanie skutecznie i efektywnie wydatkować 
środki finansowe przyznane z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, a 
także mając na uwadze, że zdolności te są 
niezbędne, aby w maksymalnym stopniu 
przyczynić się do spójności gospodarczej i 
społecznej dzięki środkom dostępnym w 
ramach funduszy unijnych,

A. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków oznaczają stopień, 
w jakim dane państwo członkowskie i jego 
regiony są w stanie skutecznie i 
efektywnie wydatkować środki finansowe 
przyznane z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, a także mając na 
uwadze, że zdolności te są niezbędne, aby 
w maksymalnym stopniu przyczynić się do 
spójności gospodarczej i społecznej dzięki 
środkom dostępnym w ramach funduszy 
unijnych,

Or. en

Poprawka 2
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków oznaczają stopień, 
w jakim dane państwo członkowskie jest w 
stanie skutecznie i efektywnie wydatkować 
środki finansowe przyznane z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, a 
także mając na uwadze, że zdolności te są 
niezbędne, aby w maksymalnym stopniu 
przyczynić się do spójności gospodarczej i 
społecznej dzięki środkom dostępnym w 
ramach funduszy unijnych,

A. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków oznaczają stopień, 
w jakim dane państwo członkowskie jest w 
stanie skutecznie i efektywnie wydatkować 
środki finansowe przyznane z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, a 
także mając na uwadze, że zdolności te są 
niezbędne, aby w maksymalnym stopniu 
przyczynić się do spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej dzięki środkom 
dostępnym w ramach funduszy unijnych,

Or. en
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Poprawka 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków oznaczają stopień, 
w jakim dane państwo członkowskie jest w 
stanie skutecznie i efektywnie wydatkować 
środki finansowe przyznane z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, a 
także mając na uwadze, że zdolności te są 
niezbędne, aby w maksymalnym stopniu 
przyczynić się do spójności gospodarczej i
społecznej dzięki środkom dostępnym w 
ramach funduszy unijnych,

A. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków oznaczają stopień, 
w jakim dane państwo członkowskie jest w 
stanie skutecznie i efektywnie wydatkować 
środki finansowe przyznane z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, a 
także mając na uwadze, że zdolności te są 
niezbędne, aby w maksymalnym stopniu 
przyczynić się do spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej dzięki środkom 
dostępnym w ramach funduszy unijnych,

Or. fr

Poprawka 4
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że unijna polityka 
spójności ma ogromne znaczenie w 
promowaniu harmonijnego rozwoju Unii 
oraz że mimo postępów dokonanych w 
zmniejszaniu nierówności w rozwoju 
między poszczególnymi regionami nadal 
występują ogromne różnice w poziomie 
rozwoju i sytuacji gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej,

Or. lt
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Poprawka 5
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że unijna polityka 
spójności ma ogromne znaczenie w 
promowaniu harmonijnego rozwoju Unii 
oraz że mimo postępów dokonanych w 
zmniejszaniu nierówności w rozwoju 
między poszczególnymi regionami nadal 
występują ogromne różnice w poziomie 
rozwoju i sytuacji gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej,

Or. lt

Poprawka 6
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są 
parametrem, lecz wielkością zmienną, 
oraz mając na uwadze, że zdolności te 
różnią się znacznie w poszczególnych 
państwach członkowskich, dlatego w celu 
ich podniesienia konieczne są 
indywidualne rozwiązania,

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, dlatego w celu ich 
podniesienia konieczne są indywidualne 
rozwiązania,

Or. es

Poprawka 7
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
lecz wielkoącią zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, dlatego w celu ich 
podniesienia konieczne są indywidualne 
rozwiązania,

B. mając na uwadze, że zdolności do 
absorbowania środków nie są parametrem, 
lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, dlatego w celu ich 
podniesienia konieczne są indywidualne 
rozwiązania,

Or. cs

Poprawka 8
Peter Simon

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się 
znacznie w poszczególnych państwach 
członkowskich, dlatego w celu ich 
podniesienia konieczne są indywidualne 
rozwiązania,

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zarówno pomiędzy państwami 
członkowskimi, jak i w obrębie 
poszczególnych państw występują pod tym 
względem znaczne różnice, dlatego w celu 
ich podniesienia konieczne są 
indywidualne rozwiązania,

Or. de

Poprawka 9
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
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lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się 
znacznie w poszczególnych państwach 
członkowskich, dlatego w celu ich 
podniesienia konieczne są indywidualne 
rozwiązania,

lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zarówno pomiędzy państwami 
członkowskimi, jak i w obrębie 
poszczególnych państw występują pod tym 
względem znaczne różnice, dlatego w celu 
ich podniesienia konieczne są 
indywidualne rozwiązania,

Or. de

Poprawka 10
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, dlatego w celu ich 
podniesienia konieczne są indywidualne 
rozwiązania,

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich i regionach, dlatego w celu 
ich podniesienia konieczne są 
indywidualne rozwiązania,

Or. en

Poprawka 11
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, dlatego w celu ich 
podniesienia konieczne są indywidualne 

B. mając na uwadze, że zdolności do 
wykorzystania środków nie są parametrem, 
lecz wielkością zmienną, oraz mając na 
uwadze, że zdolności te różnią się znacznie 
w poszczególnych państwach 
członkowskich i w poszczególnych 
regionach, dlatego w celu ich podniesienia 
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rozwiązania, konieczne są indywidualne rozwiązania,

Or. fr

Poprawka 12
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że dążenie do 
wykorzystania jak największej ilości 
wsparcia finansowego wymaga ciągłych 
wysiłków państw członkowskich oraz 
zaangażowania lokalnych i regionalnych 
organów administracji na wszystkich 
etapach procesu,

C. mając na uwadze, że dążenie do 
wykorzystania jak największej ilości 
wsparcia finansowego wymaga ciągłych 
wysiłków państw członkowskich oraz 
zaangażowania lokalnych i regionalnych 
organów administracji na wszystkich 
etapach procesu, a także odpowiednich 
zdolności struktur instytucjonalnych oraz 
skutecznych systemów zarządzania i 
kontroli,

Or. en

Poprawka 13
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że dążenie do 
wykorzystania jak największej ilości 
wsparcia finansowego wymaga ciągłych 
wysiłków państw członkowskich oraz 
zaangażowania lokalnych i regionalnych 
organów administracji na wszystkich 
etapach procesu,

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. cs
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Poprawka 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że dążenie do 
wykorzystania jak największej ilości 
wsparcia finansowego wymaga ciągłych 
wysiłków państw członkowskich oraz 
zaangażowania lokalnych i regionalnych 
organów administracji na wszystkich 
etapach procesu,

C. mając na uwadze, że dążenie do 
wykorzystania jak największej ilości 
wsparcia finansowego wymaga ciągłych 
wysiłków państw członkowskich i 
instytucji zarządzających oraz 
zaangażowania lokalnych i regionalnych 
organów administracji na wszystkich 
etapach procesu,

Or. fr

Poprawka 15
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że dążenie do 
wykorzystania jak największej ilości 
wsparcia finansowego wymaga ciągłych 
wysiłków państw członkowskich oraz
zaangażowania lokalnych i regionalnych 
organów administracji na wszystkich 
etapach procesu,

C. mając na uwadze, że dążenie do 
wykorzystania jak największej ilości 
wsparcia finansowego wymaga ciągłych 
wysiłków państw członkowskich, w 
szczególności zaangażowania lokalnych i 
regionalnych organów administracji na 
wszystkich etapach procesu,

Or. es

Poprawka 16
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

C a. mając na uwadze, że zdolności
administracyjne, zwłaszcza w zakresie 
planowania i realizacji projektów, 
stanowią kluczową kwestię w odniesieniu 
do zdolności do wykorzystania środków 
oraz że należy je wzmocnić, koncentrując 
się w szczególności na państwach 
członkowskich pozostających w tyle i 
wykazujących niskie wskaźniki 
wykorzystania środków,

Or. en

Poprawka 17
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest
ich przestrzegać, co prowadzi do 
popełniania błędów, w związku z czym 
państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując 
zaradzić tym błędom i je kontrolować,

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności nie powinny ulegać częstym 
zmianom, aby sprzyjać ich lepszemu 
przyswajaniu. Należy natomiast zachęcać 
do upraszczania wdrażania instrumentów 
finansowych,

Or. fr

Poprawka 18
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
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funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest 
ich przestrzegać, co prowadzi do 
popełniania błędów, w związku z czym 
państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując 
zaradzić tym błędom i je kontrolować,

funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest 
ich przestrzegać, co prowadzi do 
popełniania błędów, w związku z czym 
państwa członkowskie i regiony 
poświęcają nieproporcjonalną ilość czasu, 
usiłując zaradzić tym błędom i je 
kontrolować,

Or. en

Poprawka 19
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest
ich przestrzegać, co prowadzi do 
popełniania błędów, w związku z czym 
państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując 
zaradzić tym błędom i je kontrolować,

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest je 
prawidłowo przenieść do ustawodawstwa 
krajowego i przestrzegać, co prowadzi do 
popełniania błędów, w związku z czym 
państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując 
zaradzić tym błędom i je kontrolować,

Or. lt

Poprawka 20
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest
ich przestrzegać, co prowadzi do 
popełniania błędów, w związku z czym 

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest je 
prawidłowo przenieść do ustawodawstwa 
krajowego i przestrzegać, co prowadzi do 
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państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując 
zaradzić tym błędom i je kontrolować,

popełniania błędów, w związku z czym 
państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując 
zaradzić tym błędom i je kontrolować,

Or. lt

Poprawka 21
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są złożone, a zatem trudno jest 
ich przestrzegać, co prowadzi do 
popełniania błędów, w związku z czym 
państwa członkowskie poświęcają 
nieproporcjonalną ilość czasu, usiłując 
zaradzić tym błędom i je kontrolować,

D. mając na uwadze, że przepisy dotyczące 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności są z samej swojej natury
złożone, a zatem trudno jest ich 
przestrzegać i mogą prowokować błędy, w 
związku z czym państwa członkowskie 
poświęcają nieproporcjonalną ilość czasu, 
usiłując zaradzić tym błędom i je 
kontrolować,

Or. es

Poprawka 22
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że mimo 
zmniejszenia liczby błędów i defraudacji 
funduszy strukturalnych należy nasilić 
działania podejmowane przez państwa 
członkowskie, aby zmniejszyć liczbę 
defraudacji środków i odzyskać kwoty 
nienależnie wypłacone,

Or. lt
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Poprawka 23
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że mimo 
zmniejszenia liczby błędów i defraudacji 
funduszy strukturalnych należy nasilić 
działania podejmowane przez państwa 
członkowskie, aby zmniejszyć liczbę 
defraudacji środków i odzyskać kwoty 
nienależnie wypłacone,

Or. lt

Poprawka 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie, które przystąpiły do UE w 
bieżącym okresie programowania, 
napotykają szczególne trudności, jeśli 
chodzi o stopień wykorzystania środków, 
ze względu na znaczne zwiększenie 
dostępnych środków w porównaniu z 
funduszami przedakcesyjnymi,

E. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie, które przystąpiły do UE w 
bieżącym okresie programowania, 
napotykają szczególne trudności, jeśli 
chodzi o stopień wykorzystania środków, 
ze względu na znaczne zwiększenie 
dostępnych środków w porównaniu z 
funduszami przedakcesyjnymi i 
niewydolność struktur administracyjnych 
na etapie przygotowywania, śledzenia i 
oceny projektów,

Or. fr

Poprawka 25
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec
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Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że brak możliwości 
sprawdzenia poziomu wykorzystania 
funduszy w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej hamuje zdolność 
absorpcyjną oraz że niezbędna jest 
większa przejrzystość na wszystkich 
szczeblach zarządzania,

Or. fr

Poprawka 26
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności 
do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom;

1. abstrahując od wspomnianych wyżej 
problemów zwraca uwagę na wysiłki 
włożone w zwiększenie zdolności do 
wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom;

Or. es

Poprawka 27
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności 
do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom;

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności 
do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom, a także 
zwraca się do Komisji o kontynuowanie 
tych działań w latach 2014–2020;

Or. en

Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności 
do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom;

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności 
do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom; zachęca 
Komisję do przeanalizowania możliwości 
zastosowania, nawet pod 2010 r., 
przyspieszonych wersji procedur odnośnie 
do funduszy strukturalnych oraz 
przedłużenia tymczasowego podwyższenia 
progów; 

Or. lt

Poprawka 29
Juozas Imbrasas
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności 
do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom;

1. zwraca uwagę na zwiększenie zdolności 
do wykorzystania środków oraz wykonanie 
budżetu polityki spójności w 2010 r., a 
także dostrzega pozytywny wpływ działań 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
w zakresie polityki spójności na szybsze 
wdrożenie programów i zapewnienie 
finansowania beneficjentom; zachęca 
Komisję do przeanalizowania możliwości 
zastosowania, nawet pod 2010 r., 
przyspieszonych wersji procedur odnośnie 
do funduszy strukturalnych oraz 
przedłużenia tymczasowego podwyższenia 
progów; 

Or. lt

Poprawka 30
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że polityce spójności brak 
elastyczności w adaptowaniu się do 
sytuacji społecznej i gospodarczej 
poszczególnych regionów; zwraca uwagę 
na regiony, w których występuje 
niekorzystna sytuacja demograficzna i 
sugeruje, aby rozważono wprowadzenie 
specjalnej pomocy na rzecz tych 
regionów;

Or. lt

Poprawka 31
Rolandas Paksas
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że polityce spójności brak 
elastyczności w adaptowaniu się do 
sytuacji społecznej i gospodarczej 
poszczególnych regionów; zwraca uwagę 
na regiony, w których występuje 
niekorzystna sytuacja demograficzna i 
sugeruje, aby rozważono wprowadzenie 
specjalnej pomocy na rzecz tych 
regionów;

Or. lt

Poprawka 32
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

trudności z zakończeniem procedur oceny 
zgodności nowych systemów zarządzania i 
kontroli na początku okresu 
programowania;

trudności z zakończeniem procedur oceny 
zgodności nowych systemów zarządzania i 
kontroli, do których zwykle dochodzi na 
początku okresu programowania;

Or. es

Poprawka 33
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

światowa recesja gospodarcza; światowa recesja gospodarcza, która 
objawia się bezpośrednio w postaci 
oszczędności wprowadzanych w budżetach 
publicznych i trudności z uzyskaniem 
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wewnętrznego finansowania;

Or. es

Poprawka 34
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

zbyt skomplikowane i rygorystyczne
wymogi krajowe, a także częste zmiany 
tychże;

zbyt skomplikowane i rygorystyczne
procedury krajowe, a także częste zmiany 
tychże;

Or. fr

Poprawka 35
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

konieczność utworzenia nowych instytucji; konieczność utworzenia nowych instytucji 
celem wdrożenia programów, z czym 
wiąże się niebezpieczeństwo opóźnień z 
ich zainicjowaniem i realizacją; 

Or. es

Poprawka 36
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

niedostateczny podział kompetencji niedostateczny podział kompetencji 
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między organami w państwach 
członkowskich, problemy dotyczące 
hierarchii wśród instytucji oraz trudności z 
podziałem zadań i obowiązków;

między organami w państwach 
członkowskich, problemy dotyczące 
hierarchii wśród instytucji oraz 
wewnętrznych trudności z podziałem 
zadań i obowiązków;

Or. es

Poprawka 37
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

niedostateczne uwzględnienie szczebla 
regionalnego i lokalnego przy 
opracowywaniu programów 
operacyjnych;

Or. de

Poprawka 38
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

brak równowagi między kontrolą a 
treścią;

skreślony

Or. es

Poprawka 39
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 11
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Projekt rezolucji Poprawka

brak równowagi między kontrolą a 
treścią;

dysproporcja między stopniem kontroli a 
zasięgiem projektu;

Or. fr

Poprawka 40
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 2 – punkt 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

niedostateczne uwzględnienie szczebla 
regionalnego i lokalnego oraz innych 
partnerów, skutkujące brakiem lokalnego 
kontekstu programów;

Or. de

Poprawka 41
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że wiele stwierdzonych 
problemów mogłoby zostać rozwiązanych 
dzięki udziałowi – już na etapie 
planowania – wszystkich 
zainteresowanych partnerów na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, tak 
aby przyszłe projekty dokumentów 
ramowych i programów operacyjnych 
odpowiadały ich potrzebom, co pozwoli na 
większy i lepiej ukierunkowany wkład w 
realizację europejskich celów;

Or. ro
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Poprawka 42
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina o konieczności
upraszczania unijnych i krajowych 
przepisów oraz procedur bez piętrzenia 
trudności dla beneficjentów; uważa, że 
uproszczenie przyczyni się do szybszego 
przydziału funduszy, podniesienia 
wskaźników wykorzystania środków, 
większej skuteczności, zmniejszenia liczby 
błędów i skrócenia okresów płatności; jest 
zdania, że należy znaleźć równowagę 
między uproszczeniem a stabilnością
przepisów i procedur;

3. uważa, że przepisy dotyczące funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności nie 
powinny ulegać częstym zmianom, aby 
sprzyjać ich lepszemu przyswajaniu; 
podkreśla jednak konieczność
upraszczania unijnych i krajowych 
przepisów oraz procedur w zakresie 
wdrażania instrumentów finansowych, 
aby ułatwić dostęp do europejskich 
funduszy organizatorom projektów i 
sprzyjać należytemu zarządzaniu przez 
służby administracyjne; uważa, że 
uproszczenie przyczyni się do szybszego 
przydziału tych funduszy, podniesienia 
wskaźników wykorzystania środków, 
większej skuteczności, zmniejszenia liczby 
błędów i skrócenia okresów płatności; jest 
zdania, że należy znaleźć równowagę 
między środkami służącymi uproszczeniu
a stabilnością obowiązujących ram;

Or. fr

Poprawka 43
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
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funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i 
procedur;

wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów 
w zastosowaniu i skrócenia okresów 
płatności; jest zdania, że należy znaleźć 
równowagę między uproszczeniem a 
stabilnością przepisów i procedur;

Or. es

Poprawka 44
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i 
procedur;

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i 
procedur; uważa, że fakt uproszczenia 
zasad i procedur bez należytego 
informowania potencjalnych kandydatów 
lub beneficjentów nie będzie w stanie 
przynieść pożądanych efektów;

Or. ro

Poprawka 45
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i 
procedur;

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności i przejrzystości, zmniejszenia 
liczby błędów i skrócenia okresów 
płatności; jest zdania, że należy znaleźć 
równowagę między uproszczeniem a 
stabilnością przepisów i procedur;

Or. en

Poprawka 46
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i 
procedur;

3. przypomina o konieczności upraszczania 
i uelastyczniania unijnych i krajowych 
przepisów oraz procedur bez piętrzenia 
trudności dla beneficjentów; uważa, że 
uproszczenie przyczyni się do szybszego 
przydziału funduszy, podniesienia 
wskaźników wykorzystania środków, 
większej skuteczności, zmniejszenia liczby 
błędów i skrócenia okresów płatności; jest 
zdania, że należy znaleźć równowagę 
między uproszczeniem a stabilnością 
przepisów i procedur;

Or. en

Poprawka 47
Oldřich Vlasák
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i 
procedur;

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
absorpcji środków, większej skuteczności, 
zmniejszenia liczby błędów i skrócenia 
okresów płatności; jest zdania, że należy 
znaleźć równowagę między uproszczeniem 
a stabilnością przepisów i procedur;

Or. cs

Poprawka 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów i
procedur;

3. przypomina o konieczności upraszczania 
unijnych i krajowych przepisów oraz 
procedur bez piętrzenia trudności dla 
beneficjentów; uważa, że uproszczenie 
przyczyni się do szybszego przydziału 
funduszy, podniesienia wskaźników 
wykorzystania środków, większej 
skuteczności, zmniejszenia liczby błędów i 
skrócenia okresów płatności; jest zdania, 
że należy znaleźć równowagę między 
uproszczeniem a stabilnością przepisów,
procedur i kontroli;

Or. fr
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Poprawka 49
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że podniesienie wskaźników 
wykorzystania środków może prowadzić 
do wymiernych rezultatów jedynie pod 
warunkiem przestrzegania wspólnotowych 
ram regulacyjnych;

Or. de

Poprawka 50
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy położyć nacisk na 
płatności z tytułu osiągniętych wyników, a 
nie na kontrolę wnoszonego wkładu; w 
związku z tym wyraża przekonanie, że 
należy znaleźć większą równowagę między 
przepisami i procedurami mającymi 
zapewniać legalność i prawidłowość 
wydatków UE a polityką spójności bardziej 
ukierunkowaną na wyniki i oszczędności;

4. uważa, że należy promować 
skuteczniejszą politykę spójności bardziej 
ukierunkowaną na rezultaty, a 
jednocześnie respektującą obowiązujące 
przepisy dotyczące systemów wdrażania, 
kontroli i wypłacania środków z funduszy 
strukturalnych; uważa, że wprowadzenie 
zasady polegającej na uzależnieniu zwrotu 
kosztów władzom krajowym od 
wypłacenia przez nie przypadającej im 
części beneficjentom może sparaliżować 
korzystanie z funduszy i z tego powodu 
jest niepożądane; popiera natomiast 
uzależnienie otrzymania środków UE od 
uzyskanych rezultatów, które oceniane 
będą w oparciu o jasne i stosowne 
kryteria;

Or. fr
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Poprawka 51
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy położyć nacisk na 
płatności z tytułu osiągniętych wyników, a 
nie na kontrolę wnoszonego wkładu; w 
związku z tym wyraża przekonanie, że 
należy znaleźć większą równowagę między 
przepisami i procedurami mającymi 
zapewniać legalność i prawidłowość 
wydatków UE a polityką spójności bardziej 
ukierunkowaną na wyniki i oszczędności;

4. uważa, że należy położyć szczególny 
nacisk na aspekty związane z osiągniętymi 
wynikami, nie zapominając jednak o stałej 
uwadze, jakiej wymaga kontrola
wnoszonego wkładu; w związku z tym 
wyraża przekonanie, że należy znaleźć 
większą równowagę między przepisami i 
procedurami mającymi zapewniać 
legalność i prawidłowość wydatków UE a 
polityką spójności bardziej ukierunkowaną 
na wyniki i oszczędności;

Or. es

Poprawka 52
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy położyć nacisk na 
płatności z tytułu osiągniętych wyników, a 
nie na kontrolę wnoszonego wkładu; w 
związku z tym wyraża przekonanie, że 
należy znaleźć większą równowagę między 
przepisami i procedurami mającymi 
zapewniać legalność i prawidłowość 
wydatków UE a polityką spójności bardziej 
ukierunkowaną na wyniki i oszczędności;

4. uważa, że należy położyć nacisk na 
płatności z tytułu osiągniętych wyników i 
realizacji celów, a nie na kontrolę 
wnoszonego wkładu; w związku z tym 
wyraża przekonanie, że należy znaleźć 
większą równowagę między przepisami i 
procedurami mającymi zapewniać 
legalność i prawidłowość wydatków UE a 
polityką spójności bardziej ukierunkowaną 
na wyniki i oszczędności;

Or. cs
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Poprawka 53
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że należy położyć nacisk na 
płatności z tytułu osiągniętych wyników, a 
nie na kontrolę wnoszonego wkładu; w 
związku z tym wyraża przekonanie, że 
należy znaleźć większą równowagę między 
przepisami i procedurami mającymi 
zapewniać legalność i prawidłowość 
wydatków UE a polityką spójności bardziej 
ukierunkowaną na wyniki i oszczędności;

4. uważa, że należy położyć nacisk na 
płatności z tytułu osiągniętych wyników, a 
nie na kontrolę wnoszonego wkładu; w 
związku z tym wyraża przekonanie, że 
należy znaleźć większą równowagę między 
przepisami i procedurami mającymi 
zapewniać legalność i prawidłowość 
wydatków UE a polityką spójności bardziej 
ukierunkowaną na wyniki i oszczędności;
wzywa Komisję do podwojenia wysiłków z 
myślą o określeniu zasad dotyczących 
płatności w kolejnym okresie 
programowania, tak aby były one 
ukierunkowane na wyniki i terminowe 
wyszkolenie ekspertów w systemach 
krajowych; 

Or. ro

Poprawka 54
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że zamiast na formalnych 
nieprawidłowościach należy się mocniej 
skoncentrować na przypadkach oszustw
oraz na bardziej zróżnicowanym sposobie 
traktowania nieprawidłowości, co 
umożliwiłoby większą elastyczność w 
zależności od wagi stwierdzonej 
nieprawidłowości;

5. jest zdania, że zamiast na formalnych 
nieprawidłowościach należy się mocniej 
skoncentrować na karaniu oszustw; 
popiera bardziej elastyczne i zróżnicowane 
traktowanie, w zależności od wagi 
stwierdzonej nieprawidłowości;

Or. fr
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Poprawka 55
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że zamiast na formalnych 
nieprawidłowościach należy się mocniej 
skoncentrować na przypadkach oszustw 
oraz na bardziej zróżnicowanym sposobie 
traktowania nieprawidłowości, co 
umożliwiłoby większą elastyczność w 
zależności od wagi stwierdzonej 
nieprawidłowości;

5. jest zdania, że zawsze nieodzowna 
potrzeba naprawiania formalnych 
nieprawidłowości nie powinna odwracać 
uwagi od podstawowego aspektu, który 
wymaga szczególnej uwagi, a dotyczy on 
przypadków oszustw, przy traktowaniu zaś
nieprawidłowości powinno być możliwe 
korzystanie z większej elastyczności w 
zależności od wagi stwierdzonej 
nieprawidłowości;

Or. es

Poprawka 56
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zwiększyć zależność
między wielkością wsparcia a wymogami 
dotyczącymi kontroli, wzmocnić
koordynację działań audytorskich, a w 
kolejnym okresie programowania 
zastosować zasadę pojedynczej kontroli;

6. podkreśla, że należy znaleźć lepszą 
równowagę między wielkością wsparcia a 
wymogami dotyczącymi kontroli, 
poprawić koordynację działań 
audytorskich, a w kolejnym okresie 
programowania zastosować zasadę 
pojedynczej kontroli; uważa, że proces 
kontrolny w ramach pojedynczej kontroli 
musi przynieść całościowe uproszczenie 
mechanizmu kontroli;

Or. cs
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Poprawka 57
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zwiększyć zależność 
między wielkością wsparcia a wymogami 
dotyczącymi kontroli, wzmocnić 
koordynację działań audytorskich, a w
kolejnym okresie programowania 
zastosować zasadę pojedynczej kontroli;

6. podkreśla, że należy wzmocnić 
stosowanie zasady proporcjonalności do 
procedur kontroli, w zależności od skali 
przedsięwzięcia; apeluje o złagodzenie 
warunków przygotowywania, 
kwalifikowania i kontroli projektów o 
małej skali lub które nie stwarzają 
wysokiego ryzyka;

Or. fr

Poprawka 58
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zwiększyć 
zależność między wielkością wsparcia a 
wymogami dotyczącymi kontroli, 
wzmocnić koordynację działań 
audytorskich, a w kolejnym okresie 
programowania zastosować zasadę 
pojedynczej kontroli;

6. podkreśla, że należałoby zwracać 
baczniejszą uwagę na zasadę 
proporcjonalności, ustanawiając 
uproszczone zobowiązania odnośnie do 
dostarczanych informacji i kontroli 
podczas realizacji projektów i programów 
o małej skali;  przypomina jednak, że 
uproszczone zasady nie powinny w żaden 
sposób szkodzić przejrzystości i 
odpowiedzialności ; domaga się 
wzmocnienia koordynacji działań 
audytorskich i stosowania zasady 
pojedynczej kontroli w kolejnym okresie 
programowania;

Or. lt
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Poprawka 59
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że należy zwiększyć 
zależność między wielkością wsparcia a 
wymogami dotyczącymi kontroli, 
wzmocnić koordynację działań 
audytorskich, a w kolejnym okresie 
programowania zastosować zasadę 
pojedynczej kontroli;

6. podkreśla, że należałoby zwracać 
baczniejszą uwagę na zasadę 
proporcjonalności, ustanawiając 
uproszczone zobowiązania odnośnie do 
dostarczanych informacji i kontroli 
podczas realizacji projektów i programów 
o małej skali;  przypomina jednak, że 
uproszczone zasady nie powinny w żaden 
sposób szkodzić przejrzystości i 
odpowiedzialności ; domaga się 
wzmocnienia koordynacji działań 
audytorskich i stosowania zasady 
pojedynczej kontroli w kolejnym okresie 
programowania;

Or. lt

Poprawka 60
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że koordynacja działań 
audytorskich powinna ulec poprawie i 
domaga się w związku z tym zniesienia 
zbędnych kontroli w państwach 
członkowskich posiadających odpowiedni 
system zarządzania funduszami; uważa, że 
zasada pojedynczej kontroli powinna mieć
zastosowanie w kolejnym okresie 
programowania i powinna być jak 
najczęściej stosowana, tak samo jak 
zasada wzajemnego zaufania;

Or. fr
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Poprawka 61
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
terminowe przyjęcie wieloletnich ram 
finansowych, a także jasnych i 
jednoznacznych przepisów oraz 
wytycznych dla państw członkowskich, tak 
aby uniknąć trudności na starcie, jakie 
mogą pojawić się na początku kolejnego 
okresu programowania;

7. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
terminowe przyjęcie wieloletnich ram 
finansowych, a także jasnych i 
jednoznacznych przepisów oraz 
wytycznych dla państw członkowskich, tak 
aby uniknąć trudności na starcie, jakie 
mogą pojawić się na początku kolejnego 
okresu programowania; podkreśla, że 
okres obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych ma kluczowe znaczenie dla 
polityki spójności i zdolności 
wykorzystania środków, gdyż zbyt krótki 
okres ich obowiązywania stwarza 
problemy w przypadku projektów, które 
mają charakter długofalowy i 
jednocześnie są najistotniejsze z punktu 
widzenia rozwoju;

Or. en

Poprawka 62
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
terminowe przyjęcie wieloletnich ram 
finansowych, a także jasnych i 
jednoznacznych przepisów oraz 
wytycznych dla państw członkowskich, tak 
aby uniknąć trudności na starcie, jakie 
mogą pojawić się na początku kolejnego 
okresu programowania;

7. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
terminowe przyjęcie wieloletnich ram 
finansowych, a także jasnych i 
jednoznacznych przepisów oraz 
wytycznych dla państw członkowskich, tak 
aby uniknąć trudności na starcie, jakie 
mogą pojawić się na początku kolejnego 
okresu programowania; potwierdza, że 
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Komisja powinna dostarczyć pomoc 
techniczną, aby czuwać nad ich pełnym 
zrozumieniem przez państwa 
członkowskie;

Or. ro

Poprawka 63
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
terminowe przyjęcie wieloletnich ram 
finansowych, a także jasnych i 
jednoznacznych przepisów oraz 
wytycznych dla państw członkowskich, tak 
aby uniknąć trudności na starcie, jakie 
mogą pojawić się na początku kolejnego 
okresu programowania;

7. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
terminowe przyjęcie wieloletnich ram 
finansowych, a także jasnych i 
jednoznacznych przepisów oraz 
wytycznych dla państw członkowskich, tak 
aby uniknąć trudności na starcie i opóźnień 
związanych z opracowywaniem przepisów 
krajowych i realizacją przez państwa 
członkowskie warunków ex ante na 
początku kolejnego okresu 
programowania;

Or. en

Poprawka 64
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla korzyści płynące z synergii
między EFRR, EFS i EFRROW; jest 
zdania, że należy zwiększyć elastyczność w 
celu wsparcia realizacji w programach 
EFRR działań w rodzaju tych 
prowadzonych w ramach EFS oraz że
harmonizacja przepisów i procedur może 

8. podkreśla zalety większej synergii i 
komplementarności ogółu funduszy 
podlegających zarządzaniu dzielonemu 
(EFRR, EFS, Fundusz Spójności,
EFRROW, Europejski Fundusz Rybacki);
jest zdania, że należy sprzyjać 
elastyczności między EFRR i EFS, aby 
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spowodować uproszczenie systemów 
realizacji i zachęcić potencjalnych 
beneficjentów do uczestnictwa 
w programach współfinansowanych przez 
UE; w związku z tym przypomina o 
potencjale finansowania krzyżowego, który 
nie został jeszcze w pełni wykorzystany;

ułatwić finansowanie projektów 
zintegrowanych, uwzględniając specyfikę i 
cele każdego z nich; podkreśla, że 
harmonizacja przepisów i procedur może 
spowodować uproszczenie systemów 
realizacji i zachęcić potencjalnych 
beneficjentów do uczestnictwa 
w programach współfinansowanych przez 
UE; w związku z tym przypomina o 
potencjale finansowania krzyżowego, który 
nie został jeszcze w pełni wykorzystany;

Or. fr

Poprawka 65
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla korzyści płynące z synergii 
między EFRR, EFS i EFRROW; jest 
zdania, że należy zwiększyć elastyczność 
w celu wsparcia realizacji w programach 
EFRR działań w rodzaju tych 
prowadzonych w ramach EFS oraz że 
harmonizacja przepisów i procedur może 
spowodować uproszczenie systemów 
realizacji i zachęcić potencjalnych 
beneficjentów do uczestnictwa 
w programach współfinansowanych przez 
UE; w związku z tym przypomina o 
potencjale finansowania krzyżowego, który 
nie został jeszcze w pełni wykorzystany;

8. podkreśla potrzebę synergii między 
EFRR, EFS i EFRROW; jest zdania, że 
należy zwiększyć elastyczność w celu 
wsparcia realizacji w programach EFRR 
działań w rodzaju tych prowadzonych w 
ramach EFS oraz że harmonizacja 
przepisów i procedur może spowodować 
uproszczenie systemów realizacji 
i zachęcić potencjalnych beneficjentów do 
uczestnictwa w programach 
współfinansowanych przez UE; w związku 
z tym przypomina o potencjale 
finansowania krzyżowego, który nie został 
jeszcze w pełni wykorzystany;

Or. en

Poprawka 66
Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla korzyści płynące z synergii 
między EFRR, EFS i EFRROW; jest 
zdania, że należy zwiększyć elastyczność 
w celu wsparcia realizacji w programach 
EFRR działań w rodzaju tych 
prowadzonych w ramach EFS oraz że 
harmonizacja przepisów i procedur może 
spowodować uproszczenie systemów 
realizacji i zachęcić potencjalnych 
beneficjentów do uczestnictwa 
w programach współfinansowanych przez 
UE; w związku z tym przypomina o 
potencjale finansowania krzyżowego, który 
nie został jeszcze w pełni wykorzystany;

8. podkreśla korzyści płynące z synergii 
między EFRR, EFS i EFRROW, ale także 
EFR w związku z tym, że niektóre 
europejskie regiony sąsiadują z krajami 
AKP; jest zdania, że należy zwiększyć 
elastyczność w celu wsparcia realizacji w 
programach EFRR działań w rodzaju tych 
prowadzonych w ramach EFS oraz że 
harmonizacja przepisów i procedur może 
spowodować uproszczenie systemów 
realizacji i zachęcić potencjalnych 
beneficjentów do uczestnictwa 
w programach współfinansowanych przez 
UE; w związku z tym przypomina o 
potencjale finansowania krzyżowego, który 
nie został jeszcze w pełni wykorzystany;

Or. fr

Poprawka 67
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8 a. podkreśla znaczenie pewnych reform 
w niektórych państwach członkowskich 
mających na celu poprawę zdolności 
wykorzystania środków, a tym samym 
potrzebę negocjowania tych reform przez 
Komisję i zainteresowane państwa 
członkowskie w ramach zawierania umów 
o partnerstwie inwestycyjnym i 
rozwojowym, aby stały się one dla państw 
wiążącym warunkiem; zwraca uwagę 
zwłaszcza na znaczenie decentralizacji, a 
także wzmocnienie pozycji władz 
regionalnych i lokalnych;

Or. en
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Poprawka 68
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania
wykwalifikowanej kadry zarządzającej
funduszami UE;

10. wzywa państwa członkowskie i
Komisję do promowania – we współpracy 
z władzami lokalnymi i regionalnymi –
szkolenia wysoko wykwalifikowanych 
kadr do zarządzania funduszami UE;

Or. fr

Poprawka 69
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia, dobrego wykształcenia i 
utrzymania wykwalifikowanej kadry 
zarządzającej funduszami UE, jak również 
do unikania zmian personalnych ze 
względów politycznych;

Or. en

Poprawka 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 10. wzywa państwa członkowskie do 
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podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;

podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia, wyszkolenia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;

Or. fr

Poprawka 71
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE; wzywa do poświęcenia 
większej uwagi zarządzaniu personelem, 
uwzględniając środki – najczęściej z 
funduszy europejskich – zainwestowane w 
rozwój jego umiejętności;

Or. ro

Poprawka 72
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE; przypomina o 
możliwościach wykorzystania środków z 
EFS oraz pomocy technicznej w celu 
budowania potencjału niezbędnego do 
realizacji i nadzorowania programów;
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Or. de

Poprawka 73
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE;

10. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków w celu 
przyciągnięcia i utrzymania 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
funduszami UE; podkreśla znaczenie 
pojedynczych punktów kontaktowych na 
szczeblu zdecentralizowanym, aby 
wesprzeć partnerów programu;

Or. en

Poprawka 74
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. wzywa Komisję do zwiększenia 
pomocy dla tych państw członkowskich, 
których wskaźniki wykorzystania środków 
są niższe od średniej UE i wskazują na 
brak zdolności absorpcyjnych w tych 
krajach; uważa, że udzielanie większej 
pomocy i ściślejszą współpracę należy 
kontynuować co najmniej do osiągnięcia 
przez zainteresowane kraje takiego 
poziomu wiedzy fachowej, który wystarczy 
do osiągania rezultatów bez specjalnej 
pomocy z zewnątrz;

Or. en
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Poprawka 75
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca państwa członkowskie do 
tworzenia forów lub sieci między ich 
strukturami wykonawczymi z myślą o 
omawianiu doświadczeń i trudności oraz 
wymianie sprawdzonych wzorców 
postępowania; ponadto zachęca państwa 
członkowskie do wspierania beneficjentów 
przy spełnianiu bardziej rygorystycznych 
wymogów dotyczących kontroli;

11. zachęca państwa członkowskie do 
tworzenia forów lub sieci między ich 
strukturami wykonawczymi z myślą o 
omawianiu doświadczeń i trudności oraz 
wymianie sprawdzonych wzorców 
postępowania; ponadto zachęca państwa 
członkowskie do wspierania beneficjentów 
przy spełnianiu bardziej rygorystycznych 
wymogów dotyczących kontroli;
proponuje wykorzystać część kwot 
przeznaczonych na programy operacyjne 
pomocy technicznej na te projekty;

Or. ro

Poprawka 76
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca państwa członkowskie do 
tworzenia forów lub sieci między ich 
strukturami wykonawczymi z myślą o 
omawianiu doświadczeń i trudności oraz 
wymianie sprawdzonych wzorców 
postępowania; ponadto zachęca państwa 
członkowskie do wspierania beneficjentów 
przy spełnianiu bardziej rygorystycznych 
wymogów dotyczących kontroli;

11. zachęca państwa członkowskie do 
tworzenia forów lub sieci między ich 
strukturami wykonawczymi z myślą o 
omawianiu doświadczeń i trudności oraz 
wymianie sprawdzonych wzorców 
postępowania; ponadto zachęca państwa 
członkowskie do wspierania beneficjentów 
przy spełnianiu bardziej rygorystycznych 
wymogów dotyczących kontroli, 
wykorzystując zwłaszcza środki na pomoc 
techniczną na szkolenie i przygotowanie 
podmiotów gospodarczych i społecznych, 
które mogłyby skorzystać z tych środków;
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Or. fr

Poprawka 77
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina o znaczeniu programów 
współpracy międzyregionalnej i 
programów takich jak INTERACT i 
URBACT w identyfikowaniu i 
upowszechnianiu dobrych praktyk oraz 
szkoleniu organów politycznych i 
administracyjnych w zakresie 
optymalnego wykorzystywania funduszy; 
apeluje, aby działania mające na celu 
wspieranie planowania przestrzennego i
wydajnego korzystania z funduszy mogły 
się ubiegać o środki z puli przeznaczonej 
na współpracę międzyregionalną w 
ramach celu „Współpraca terytorialna”;

Or. fr

Poprawka 78
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12 a. proponuje utworzenie platformy 
internetowej dla beneficjentów oraz 
lokalnych i regionalnych 
zainteresowanych podmiotów i instytucji 
rządowych z myślą o wymianie 
najlepszych praktyk, jak i informacji o 
trudnościach, problemach i możliwych 
rozwiązaniach;
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Or. en

Poprawka 79
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wprowadzenia 
zharmonizowanych systemów 
informacyjno-komunikacyjnych z 
uwzględnieniem różnic w systemach 
zarządzania i kontroli w państwach 
członkowskich;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. cs

Poprawka 80
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wprowadzenia 
zharmonizowanych systemów 
informacyjno-komunikacyjnych z 
uwzględnieniem różnic w systemach 
zarządzania i kontroli w państwach 
członkowskich;

13. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wprowadzenia 
zharmonizowanych systemów 
informacyjno-komunikacyjnych z 
uwzględnieniem różnic w systemach 
zarządzania i kontroli w państwach 
członkowskich i domaga się w tym celu 
wprowadzenia jednolitego 
oprogramowania do monitorowania 
poziomu absorpcji funduszy w ramach 
programów współpracy terytorialnej;

Or. fr
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Poprawka 81
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 a. wzywa Komisję do przedkładania co 
najmniej rocznego sprawozdania na temat 
wykorzystania środków z funduszy 
regionalnych i strukturalnych dla każdego 
regionu, co umożliwi Parlamentowi 
Europejskiemu monitorowanie procesu 
realizacji polityki spójności;

Or. en

Poprawka 82
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 a. wzywa Komisję do wykorzystania 
systemów informacyjnych i 
komunikacyjnych do opracowania 
okresowego systemu wczesnego 
ostrzegania o stopniu wykorzystania 
funduszy, a także do regularnego 
przedkładania Radzie Europejskiej i 
Parlamentowi Europejskiemu 
odpowiedniego sprawozdania;

Or. en

Poprawka 83
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca Komisję do aktywnej 
współpracy z EBI, zwłaszcza w 
planowaniu wspólnych inicjatyw z myślą o 
zwiększeniu skuteczności i wydajności 
polityki spójności i wzmocnieniu efektu 
funduszy strukturalnych, gwarantując 
jednocześnie wsparcie pomocy na rzecz
finansowania MŚP;

Or. lt

Poprawka 84
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca Komisję do aktywnej 
współpracy z EBI, zwłaszcza w 
planowaniu wspólnych inicjatyw z myślą o 
zwiększeniu skuteczności i wydajności 
polityki spójności i wzmocnieniu efektu 
funduszy strukturalnych, gwarantując 
jednocześnie wsparcie pomocy na rzecz 
finansowania MŚP;

Or. lt

Poprawka 85
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych stanowi często 
żmudną i kłopotliwą procedurę, niemniej 

14. uważa, że umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, przygotowywane
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jednak uważa, że odpowiednio wcześnie
przygotowane partnerstwa publiczno-
prywatne mogłyby przyczynić się do 
zwiększenia zdolności do wykorzystania 
środków oraz do pokonania trudności przy 
współfinansowaniu;

odpowiednio wcześnie oraz 
odpowiadające założeniom strategii UE 
2020, przyczynią się do zwiększenia 
zdolności do wykorzystania środków oraz 
do pokonania trudności przy 
współfinansowaniu;

Or. en

Poprawka 86
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych stanowi często 
żmudną i kłopotliwą procedurę, niemniej 
jednak uważa, że odpowiednio wcześnie 
przygotowane partnerstwa publiczno-
prywatne mogłyby przyczynić się do 
zwiększenia zdolności do wykorzystania 
środków oraz do pokonania trudności przy 
współfinansowaniu;

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych stanowi często 
żmudną i kłopotliwą procedurę; niemniej 
jednak uważa, że ze względu na swą 
większą elastyczność odpowiednio 
wcześnie przygotowane partnerstwa 
publiczno-prywatne mogłyby przyczynić 
się do zwiększenia zdolności do 
wykorzystania środków oraz do pokonania 
trudności przy współfinansowaniu;

Or. es

Poprawka 87
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych stanowi często 
żmudną i kłopotliwą procedurę, niemniej 
jednak uważa, że odpowiednio wcześnie 
przygotowane partnerstwa publiczno-
prywatne mogłyby przyczynić się do 

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych stanowi często 
żmudną i kłopotliwą procedurę, niemniej 
jednak uważa, że odpowiednio wcześnie 
przygotowane partnerstwa publiczno-
prywatne mogłyby przyczynić się do 
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zwiększenia zdolności do wykorzystania 
środków oraz do pokonania trudności przy 
współfinansowaniu;

zwiększenia zdolności do wykorzystania 
środków oraz do pokonania trudności przy 
współfinansowaniu; zaleca państwom 
członkowskim, aby doprecyzowały i 
uprościły ustawodawstwo krajowe w 
sposób umożliwiający takie partnerstwa;

Or. ro

Poprawka 88
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych stanowi często 
żmudną i kłopotliwą procedurę, niemniej 
jednak uważa, że odpowiednio wcześnie 
przygotowane partnerstwa publiczno-
prywatne mogłyby przyczynić się do 
zwiększenia zdolności do wykorzystania 
środków oraz do pokonania trudności przy 
współfinansowaniu;

14. zauważa, że ustanowienie partnerstw 
publiczno-prywatnych stanowi często 
żmudną i kłopotliwą procedurę, niemniej 
jednak uważa, że odpowiednio wcześnie 
przygotowane partnerstwa publiczno-
prywatne mogłyby przyczynić się do 
zwiększenia zdolności do wykorzystania 
środków oraz do pokonania trudności przy 
współfinansowaniu; podkreśla, że należy 
zapewnić demokratyczną kontrolę 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. de

Poprawka 89
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję, by zbadała istnienie i 
skuteczność legislacyjnych podstaw 
realizacji projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP) oraz by w 
stosownych przypadkach zaleciła 
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państwom członkowskim, które dotąd nie 
przyjęły takich rozwiązań legislacyjnych, 
by jak najszybciej przygotowały i przyjęły 
procedury skutecznej realizacji takich 
projektów na szczeblu regionalnym i 
miejskim, uwzględniając możliwość 
czerpania środków finansowych na 
projekty PPP z funduszy strukturalnych i 
z Funduszu Spójności w kolejnym okresie 
programowania;

Or. cs

Poprawka 90
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że większość MŚP, a 
zwłaszcza małe i mikroprzedsiębiorstwa, 
nie mogą samodzielnie korzystać z zalet 
funduszy strukturalnych z uwagi na 
aktualne ograniczenia administracyjne i 
finansowe oraz że potrzebują one 
wsparcia i porad reprezentujących je na 
szczeblu regionalnym i krajowym 
organizacji; uważa, że uproszczenie zasad 
i procedur jest niezbędne, aby umożliwić 
im dostęp do funduszy strukturalnych; 
apeluje, aby karta małych przedsiębiorstw 
(Small Business Act) i przyświecające jej 
zasady, a mianowicie „najpierw myśl na 
małą skalę” oraz jednorazowej i 
kompleksowej obsługi w jednym punkcie 
oraz zasada proporcjonalności, miały 
zastosowanie na każdym szczeblu 
decyzyjnym podczas definiowania 
priorytetów inwestycyjnych i 
projektowania procedur zarządzania, 
audytu i kontroli z myślą o zapewnieniu 
lepszej absorpcji funduszy; 

Or. fr
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Poprawka 91
Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie, aby w 
pełni informowały obywateli oraz władze 
regionalne i lokalne o możliwościach 
finansowania, kwalifikowalności do 
współfinansowania ze środków funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, 
zasadach współfinansowania, zasadach 
dotyczących zwrotu oraz o miejscach 
ogłaszania zaproszeń do składania 
wniosków;

15. podkreśla znaczenie partnerów dla 
zdolności do wykorzystania funduszy;
wzywa państwa członkowskie, aby w pełni 
informowały obywateli, stowarzyszenia i 
organizacje pozarządowe oraz władze 
regionalne i lokalne o możliwościach 
finansowania, kwalifikowalności do 
współfinansowania ze środków funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, 
zasadach współfinansowania, zasadach 
dotyczących zwrotu oraz o miejscach 
ogłaszania zaproszeń do składania 
wniosków, a także by wspierały ich 
zaangażowanie na rzecz wykorzystania 
możliwości finansowania;

Or. de

Poprawka 92
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie, aby w 
pełni informowały obywateli oraz władze 
regionalne i lokalne o możliwościach 
finansowania, kwalifikowalności do 
współfinansowania ze środków funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, 
zasadach współfinansowania, zasadach 
dotyczących zwrotu oraz o miejscach 
ogłaszania zaproszeń do składania 

15. wzywa państwa członkowskie, aby
wspierały i w pełni informowały 
obywateli, przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władze regionalne i 
lokalne o możliwościach finansowania, 
kwalifikowalności do współfinansowania 
ze środków funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, zasadach 
współfinansowania, zasadach dotyczących 
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wniosków; zwrotu oraz o miejscach ogłaszania 
zaproszeń do składania wniosków;

Or. fr

Poprawka 93
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 a. podkreśla pozytywne skutki 
korzystania z instrumentów finansowych 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
takich jak Jessica, których okres 
finansowania (N+2, N+3) może być 
dłuższy;

Or. en

Poprawka 94
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zasada 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 
środków; zaleca państwom członkowskim 
nieustanne wzmacnianie zasady 
partnerstwa i przejrzystości podczas 
realizacji programów operacyjnych oraz 
angażowanie od początku podmiotów 
niższego szczebla w definiowanie 
priorytetów inwestycyjnych, w sam proces 
podejmowania decyzji oraz we wdrażanie
programów;

16. przypomina, że zasada 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 
środków; wzywa państwa członkowskie do 
wzmacniania zasady partnerstwa i 
przejrzystości podczas tworzenia i 
realizacji programów operacyjnych, a w 
związku z tym o wiążące, kompleksowe i 
trwałe angażowanie od samego początku 
szczebla regionalnego i lokalnego we
wszystkie etapy opracowywania i realizacji 
tych programów;



PE467.037v01-00 48/50 AM\869599PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 95
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zasada 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 
środków; zaleca państwom członkowskim 
nieustanne wzmacnianie zasady 
partnerstwa i przejrzystości podczas 
realizacji programów operacyjnych oraz 
angażowanie od początku podmiotów 
niższego szczebla w definiowanie 
priorytetów inwestycyjnych, w sam proces 
podejmowania decyzji oraz we wdrażanie 
programów;

16. przypomina, że zasada 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 
środków; zaleca państwom członkowskim 
nieustanne wzmacnianie – przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości i 
instytucjonalnej autonomii państw 
członkowskich – partnerstwa i 
przejrzystości podczas realizacji 
programów operacyjnych oraz 
angażowanie od początku podmiotów
gospodarczych i społecznych oraz władz
niższego szczebla w definiowanie 
priorytetów inwestycyjnych, w sam proces 
podejmowania decyzji oraz we wdrażanie 
programów;

Or. fr

Poprawka 96
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zasada 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 

16. przypomina, że mechanizmy 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 
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środków; zaleca państwom członkowskim 
nieustanne wzmacnianie zasady 
partnerstwa i przejrzystości podczas 
realizacji programów operacyjnych oraz 
angażowanie od początku podmiotów 
niższego szczebla w definiowanie 
priorytetów inwestycyjnych, w sam proces 
podejmowania decyzji oraz we wdrażanie 
programów;

środków; zaleca państwom członkowskim 
nieustanne wzmacnianie zasady 
partnerstwa i przejrzystości podczas 
realizacji programów operacyjnych oraz 
zdecydowane, jednoznaczne i całkowite
angażowanie się od początku podmiotów 
niższego szczebla w definiowanie i 
opracowywanie priorytetów 
inwestycyjnych, w sam ogólny proces 
podejmowania decyzji, a następnie we 
wdrażanie programów;

Or. es

Poprawka 97
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że zasada 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 
środków; zaleca państwom członkowskim 
nieustanne wzmacnianie zasady 
partnerstwa i przejrzystości podczas 
realizacji programów operacyjnych oraz 
angażowanie od początku podmiotów
niższego szczebla w definiowanie 
priorytetów inwestycyjnych, w sam proces 
podejmowania decyzji oraz we wdrażanie 
programów;

16. przypomina, że zasada 
wielopoziomowego zarządzania i zasada 
partnerstwa mają kluczowe znaczenie dla 
skuteczności programów operacyjnych i 
wysokich zdolności do wykorzystania 
środków; zaleca państwom członkowskim 
nieustanne wzmacnianie zasady 
partnerstwa i przejrzystości podczas 
realizacji programów operacyjnych oraz 
angażowanie od początku podmiotów 
szczebla regionalnego i lokalnego, jak i 
społeczeństwa obywatelskiego w 
definiowanie priorytetów inwestycyjnych, 
w sam proces podejmowania decyzji oraz 
we wdrażanie programów;

Or. en

Poprawka 98
Lambert van Nistelrooij
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. wzywa Komisję do bardziej otwartej 
debaty na temat środków mających na 
celu przyspieszenie wykorzystania 
funduszy strukturalnych i 
spójnościowych; w związku z tym można 
byłoby zwrócić się do Komitetu Regionów 
o roczną opinię na temat zdolności 
absorpcyjnych wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en


