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Poprawka 1
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę 
na jej istotny wpływ na jakość życia 
obecnego i przyszłego pokolenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów, która zachęca do 
ich zrównoważonego użytkowania w celu 
wygenerowania wzrostu i tworzenia 
zatrudnienia, gwarantując niezbędny 
rozwój gospodarczy niezagrażający 
zdolności do życia i jakości życia 
obecnego i przyszłego pokolenia;

Or. pt

Poprawka 2
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia; zwraca uwagę, że 
każda strategia musi obejmować wszystkie 
szeroko pojęte zasoby Europy, w tym 
surowce takie jak paliwa, minerały i 
metale, a także zasoby typu żywność, 
gleba, woda, powietrze i środowisko 
naturalne;

Or. en
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Poprawka 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na trwały rozwój 
terytorialny i na jakość życia obecnego i 
przyszłego pokolenia oraz jego rosnące 
potrzeby związane ze zmianami 
demograficznymi; podkreśla znaczenie 
skoncentrowania inwestycji na trwałym 
rozwoju z naciskiem na niskoemisyjną 
gospodarkę efektywnie korzystającą z 
zasobów w celu lepszego wykorzystania 
dużego potencjału tzw. zielonych miejsc 
pracy, które pozytywnie wpłyną na 
sytuację na rynku pracy w skali lokalnej i 
regionalnej;

Or. en

Poprawka 4
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia oraz na 
zagwarantowanie większej solidarności 
międzypokoleniowej;

Or. pt
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Poprawka 5
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia; uważa, że polityka 
spójności wraz z nową i wzmocnioną 
WPR uwolni potencjał ekonomiczny 
obszarów wiejskich i stworzy nowe 
stabilne zatrudnienie, gwarantując rozwój 
tych obszarów;

Or. lt

Poprawka 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na osiągnięcie trwałego, 
inteligentnego i sprzyjającego integracji 
wzrostu w Europie oraz poprawę jakości
życia i środowiska naturalnego obecnego i 
przyszłego pokolenia;

Or. fr

Poprawka 7
Lambert van Nistelrooij
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
przewodnią dotyczącą Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i zwraca uwagę na 
jej istotny wpływ na jakość życia obecnego 
i przyszłego pokolenia; podkreśla, że 
poprawa efektywności korzystania z 
zasobów może przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii, efektywności energetycznej 
sektora transportu oraz konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw;

Or. nl

Poprawka 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla konieczność 
skoncentrowania inwestycji na 
efektywności energetycznej, energii 
odnawialnej, energooszczędności 
budynków i czystym transporcie, a także 
na infrastrukturze regionalnej dla 
przesyłu energii odnawialnej, zwłaszcza w 
regionach o niekorzystnych warunkach; 
zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wkładu funduszy 
strukturalnych na rzecz trwałego wzrostu 
w obecnym cyklu programowania i 
zwraca się do Komisji o ocenę 
zmienionych programów operacyjnych 
szybko i bez zbędnej biurokracji;

Or. en
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Poprawka 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 b. apeluje o większą synergię między 
polityką spójności i polityką sąsiedztwa w 
dziedzinie współfinansowania 
transgranicznych projektów w zakresie 
infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 c. podkreśla, że zachowanie 
regionalnych ekosystemów zapewnia 
trwałe zatrudnienie i rozwój społeczno-
gospodarczy, w związku z czym apeluje o 
więcej inwestycji w kapitał naturalny jako 
źródło regionalnego rozwoju 
gospodarczego; wzywa regiony i państwa 
członkowskie do wykorzystania 
możliwości zmiany ukierunkowania 
programów operacyjnych ku 
zapobieganiu naturalnym zagrożeniom i 
ekologicznej infrastrukturze, takiej jak 
korytarze ekologiczne, strefy przybrzeżne, 
lasy i rzeki;

Or. en

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 d. podkreśla, że ekoinnowacje mogą 
zwiększyć efektywność korzystania z 
zasobów i liczbę miejsc pracy we 
wszystkich sektorach gospodarki oraz 
potrzebują wsparcia ze strony funduszy 
strukturalnych wspierających lokalne i 
regionalne klastery oraz MŚP w dziedzinie 
zielonych technologii;

Or. en

Poprawka 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 e. przypomina, że trwały rozwój musi 
stanowić główny cel na etapie 
projektowania, realizacji i oceny 
projektów rozwoju regionalnego i wymaga 
szeregu wskaźników zrównoważonego 
rozwoju, które mogą zostać opracowane 
przez lokalne i regionalne władze; 
podkreśla, że regiony i miasta powinny 
częściej wykorzystywać ekologiczne 
zamówienia publiczne;

Or. en

Poprawka 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę;

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę; apeluje o umieszczenie w 
centrum zainteresowania przyszłej polityki 
spójności ochrony klimatu dzięki 
wykorzystaniu opracowanego we Francji 
instrumentu NECATER;

Or. en

Poprawka 14
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę;

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
szczeblu UE należy wprowadzić większą 
koordynację i zapewnić większą synergię 
między wieloma różnymi obszarami 
polityki, ich różnorakimi instrumentami i 
wymianą dobrych praktyk w celu 
zapewnienia ich skuteczności i większego 
transferu wiedzy; zwraca uwagę, że w 
przypadku polityki regionalnej istnieje już 
skoordynowane i zintegrowane podejście;  
odnotowuje, że między niektórymi 
obszarami polityki istnieją kompromisy, 
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które należy wziąć pod uwagę;

Or. pt

Poprawka 15
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę;

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami, synergię 
miedzy działaniami i wspólną strategię 
zrównoważonego i racjonalnego 
użytkowania zasobów w celu zapewnienia 
ich skuteczności;  zwraca uwagę, że w 
przypadku polityki regionalnej istnieje już 
skoordynowane i zintegrowane podejście;
odnotowuje, że między niektórymi 
obszarami polityki istnieją kompromisy, 
które należy wziąć pod uwagę;

Or. lt

Poprawka 16
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 

2. podkreśla, że pomimo wysiłków 
podejmowanych przez UE i władze 
krajowe, regionalne i lokalne wciąż 
istnieją poważne nieprawidłowości w 
zakresie wspólnego korzystania z 
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wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę;

zasobów; w związku z tym podkreśla, że 
aby Europa efektywnie korzystała z 
zasobów, na szczeblu regionalnym, 
krajowym i szczeblu UE należy 
wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę;

Or. es

Poprawka 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę;

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności;  zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście;  odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy
wspierać;

Or. fr
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Poprawka 18
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę;

2. podkreśla, że aby Europa efektywnie 
korzystała z zasobów, na szczeblu 
regionalnym, krajowym i szczeblu UE 
należy wprowadzić większą koordynację i 
zapewnić większą synergię między 
wieloma różnymi obszarami polityki i ich 
różnorakimi instrumentami w celu 
zapewnienia ich skuteczności; zwraca 
uwagę, że w przypadku polityki 
regionalnej istnieje już skoordynowane i 
zintegrowane podejście; odnotowuje, że 
między niektórymi obszarami polityki 
istnieją kompromisy, które należy wziąć 
pod uwagę korzystając z jasnych i 
opartych na faktach wskazówek 
politycznych;

Or. en

Poprawka 19
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. przypomina, zwłaszcza w odniesieniu 
do regionów peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych, o korzyściach, jakie przynieść 
może większa synergia między funduszami 
strukturalnymi i zewnętrznymi 
instrumentami finansowymi Unii; wzywa 
do realizacji europejskiego planu na rzecz 
bliższego sąsiedztwa skierowanego do 
najbardziej oddalonych regionów;

Or. fr
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Poprawka 20
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;
apeluje o przegląd istniejących 
programów i praktyk w celu 
dopilnowania, aby jak najefektywniejsze 
korzystanie z zasobów było kluczowym 
czynnikiem w polityce regionalnej;

Or. en

Poprawka 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju
oraz cenny udział partnerów w ramach 
zasady partnerstwa, która wymaga 
odpowiednich funduszy w ramach pomocy 
technicznej, budowania potencjału 
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partnerów i podnoszenia standardów w 
kontekście upraszczania;

Or. en

Poprawka 22
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;
uważa, że należy uwzględnić te priorytety 
w przyszłym ustawodawstwie z dziedziny 
polityki regionalnej, kładąc nacisk na 
projekty, które sprzyjają właśnie 
efektywnemu korzystaniu z zasobów;

Or. fi

Poprawka 23
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
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dotyczących zrównoważonego rozwoju; dotyczących zrównoważonego rozwoju;
podkreśla, że działania i strategie 
polityczne Unii Europejskiej, które już 
umożliwiły rozwiązanie kwestii 
efektywnego korzystania z zasobów, 
powinny stać się wzorem przyjmowania i 
realizowania nowych strategii dotyczących 
innych kwestii związanych z 
gospodarowaniem surowcami;

Or. lt

Poprawka 24
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;
podkreśla, że konieczne jest dysponowanie 
odpowiednią infrastrukturą dla rozwoju i 
upowszechniania systemów wiedzy i 
innowacji rolniczych, zwłaszcza 
możliwości edukacji i szkoleń, usług 
doradczych dla gospodarstw rolnych i 
wymiany dobrych praktyk, tak aby 
unowocześnić rolnictwo, pomóc 
wprowadzającym innowacje rolnikom 
przekazywać ich doświadczenie i 
usprawnić funkcjonowanie łańcucha 
wartości dodanej na obszarach wiejskich; 
uważa, że te programy powinny być 
dostępne we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. lt
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Poprawka 25
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej
długoterminowe programy rozwoju,
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE
dotyczących zrównoważonego rozwoju;

3. zwraca uwagę na istotną rolę, jaką może 
odgrywać polityka regionalna we 
wspieraniu inicjatyw ukierunkowanych na 
efektywne korzystanie z zasobów; w tym 
zakresie polityka regionalna może 
rozwijać ten potencjał dzięki swym 
cechom charakterystycznym, na jakich się 
w szczególności opiera, jak
długoterminowe programy rozwoju i
zdecentralizowany system administracji; 
ponadto uwzględnienie w polityce 
regionalnej różnych priorytetów UE 
predestynuje ją do osiągnięcia bardziej 
efektywnego korzystania z zasobów;

Or. es

Poprawka 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;

3. zwraca uwagę na istotną rolę polityki 
regionalnej we wspieraniu inicjatyw 
ukierunkowanych na efektywne 
korzystanie z zasobów, zwłaszcza na 
efektywność energetyczną budynków, 
inwestycje w badania naukowe, innowacje 
i trwały rozwój, ze względu na jej 
długoterminowe programy rozwoju, 
zdecentralizowany system administracji i 
uwzględnienie priorytetów UE 
dotyczących zrównoważonego rozwoju;
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Or. fr

Poprawka 27
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. przypomina o toczącej się aktualnie 
debacie na temat przyszłości polityki 
spójności, która powinna być 
ukierunkowana na wyniki, oraz zachęca 
do uwzględnienia efektywnego 
korzystania z zasobów jako jednego z 
głównych celów do osiągnięcia;

Or. en

Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla, że obowiązkiem Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich 
jest wspieranie wszelkich inicjatyw 
mających na celu poprawę skuteczności 
korzystania z zasobów na skalę światową;

Or. lt

Poprawka 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3 a. przypomina o znaczeniu opracowania 
wspólnych strategii na skalę wielu 
regionów i wielu państw członkowskich 
na rzecz efektywnego korzystania z 
zasobów; podkreśla w związku z tym 
znaczenie europejskiej współpracy 
terytorialnej dla osiągnięcia 
skoordynowanych strategii, pilną potrzebę 
inwestycji w transgraniczną 
infrastrukturę energetyczną i służącą 
ochronie środowiska dla lepszej ochrony i 
obiegu zasobów; zachęca ponadto do 
opracowania strategii makroregionalnych 
skoncentrowanych zwłaszcza na ochronie 
środowiska, dostawach energetycznych i 
niezależności energetycznej;

Or. fr

Poprawka 30
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne, a także organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, obywatele oraz inni
partnerzy powinni być bezpośrednio 
zaangażowani w planowanie i realizację 
odpowiednich działań;  skutkiem byłoby 
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiąganie celów w zakresie efektywnego 
korzystania z zasobów na wszystkich 
szczeblach;
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Or. en

Poprawka 31
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę wspieranie 
potencjału rozwoju regionów i łagodzenie 
najważniejszych problemów oraz
specyfikę i różny poziom rozwoju 
regionów europejskich, oraz że władze 
regionalne i lokalne oraz lokalni i 
regionalni partnerzy powinni być 
bezpośrednio zaangażowani w planowanie 
i realizację odpowiednich działań dzięki 
wzmocnieniu zasady partnerstwa; 
skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

Or. pt

Poprawka 32
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
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powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach; zaleca 
identyfikowanie i propagowanie 
przykładów dobrych praktyk w ramach 
sieci władz lokalnych i regionalnych;

Or. ro

Poprawka 33
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów na szczeblu regionalnym i 
lokalnym powinno uwzględniać również
specyfikę regionów europejskich, oraz że 
władze regionalne i lokalne oraz lokalni i 
regionalni partnerzy, a także obywatele i 
przedsiębiorcy powinni być bezpośrednio 
zaangażowani w planowanie i realizację 
odpowiednich działań; skutkiem byłoby 
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiąganie celów w zakresie efektywnego 
korzystania z zasobów na wszystkich 
szczeblach;

Or. de

Poprawka 34
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy
prywatni i stowarzyszenia powinni być 
bezpośrednio zaangażowani w planowanie 
i realizację odpowiednich działań; 
skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

Or. fr

Poprawka 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań, w tym projektów na rzecz 
efektywności energetycznej w 
mieszkalnictwie, budownictwie i 
mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;  skutkiem 
byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;
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Or. en

Poprawka 36
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów, a także 
kluczową rolę regionów i miast
europejskich w realizacji celów 
związanych z efektywnym korzystaniem z 
zasobów, oraz podkreśla, że władze 
regionalne i lokalne oraz lokalni i 
regionalni partnerzy powinni być 
bezpośrednio zaangażowani w planowanie 
i realizację odpowiednich działań; 
skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

Or. lt

Poprawka 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz przedstawiciele społeczeństwa 
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powinni być bezpośrednio zaangażowani 
w planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

obywatelskiego powinni być włączeni do 
procesu planowania i realizacji
odpowiednich działań; skutkiem byłoby 
większe poczucie odpowiedzialności i 
udziału w realizacji celów w zakresie 
efektywnego korzystania z zasobów na 
wszystkich szczeblach;

Or. fr

Poprawka 38
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że w związku z tym 
efektywne korzystanie z zasobów powinno 
być zagadnieniem uwzględnianym także na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, 
przypominając w ten sposób, że władze 
regionalne i lokalne oraz lokalni i 
regionalni partnerzy powinni być 
bezpośrednio zaangażowani we wstępne 
planowanie i późniejszą realizację 
odpowiednich programów i działań; tego 
typu postępowanie dałoby w rezultacie
większe poczucie odpowiedzialności za 
osiąganie celów w zakresie efektywnego 
korzystania z zasobów na wszystkich 
szczeblach;

Or. es

Poprawka 39
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich 
działań;  skutkiem byłoby większe 
poczucie odpowiedzialności za osiąganie 
celów w zakresie efektywnego korzystania 
z zasobów na wszystkich szczeblach;
podkreśla konieczność dopasowania przez 
lokalne i regionalne władze działań na 
rzecz efektywnego korzystania z zasobów 
do strategii „UE 2020” i uwzględnienia 
tych działań w szerszych paktach o 
charakterze terytorialnym, które obejmują 
wszystkie inicjatywy przewodnie;

Or. en

Poprawka 40
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz lokalni i regionalni partnerzy 
powinni być bezpośrednio zaangażowani w 
planowanie i realizację odpowiednich
działań; skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
zakresie efektywnego korzystania z 

4. podkreśla, że efektywne korzystanie z 
zasobów powinno być zagadnieniem 
uwzględnianym na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, biorąc pod uwagę specyfikę i 
różny poziom rozwoju regionów 
europejskich, oraz że władze regionalne i 
lokalne oraz partnerzy społeczno-
gospodarczy i stowarzyszenia powinni być 
bezpośrednio zaangażowani na wszystkich 
etapach w planowanie i realizację działań; 
skutkiem byłoby większe poczucie 
odpowiedzialności za osiąganie celów w 
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zasobów na wszystkich szczeblach; zakresie efektywnego korzystania z 
zasobów na wszystkich szczeblach;

Or. fr

Poprawka 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. Zwraca uwagę jak ważne jest 
skoncentrowanie się na tym jak nie 
marnotrawić dostępnych zasobów poprzez 
wprowadzenie bardziej efektywnej polityki 
zarządzania oraz podkreśla konieczność 
zwiększenia świadomości i zaangażowania 
mieszkańców Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 42
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ponadto podkreśla, jak ważne jest 
stworzenie w całej UE konkretnych i 
odpowiednich zachęt dla osób 
prywatnych, np. właścicieli domów lub 
gruntów, aby umożliwić im jak 
najefektywniejsze pod względem 
korzystania z zasobów zarządzanie 
własnością;

Or. de



PE469.854v01-00 26/32 AM\873743PL.doc

PL

Poprawka 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. podkreśla fakt, że zmiany klimatu 
stanowią jeden z zasadniczych czynników 
długoterminowych, w związku z czym 
należy działać skutecznie i spójnie na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
unijnym i uważa, że badania i rozwój w tej 
dziedzinie są konieczne do 
urzeczywistnienia tych ram wykorzystania 
zasobów;

Or. ro

Poprawka 44
Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca państwom członkowskim, aby od 
samego początku angażowały szczebel 
regionalny i lokalny w określanie 
priorytetów, planowanie działań i ich 
realizację;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Poprawka 45
Derek Vaughan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca państwom członkowskim, aby od 5. zaleca państwom członkowskim, aby od 
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samego początku angażowały szczebel 
regionalny i lokalny w określanie 
priorytetów, planowanie działań i ich 
realizację;

samego początku angażowały szczebel 
regionalny i lokalny w określanie 
priorytetów, planowanie działań i ich 
realizację; ponadto zaleca podjęcie 
konsultacji z obywatelami w celu 
utworzenia platformy dla debaty i 
wymiany informacji, gdyż opinia 
publiczna pełni kluczową rolę w realizacji 
tych działań i będzie ostatecznym 
beneficjentem Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów;

Or. en

Poprawka 46
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca państwom członkowskim, aby od 
samego początku angażowały szczebel 
regionalny i lokalny w określanie 
priorytetów, planowanie działań i ich 
realizację;

5. zaleca państwom członkowskim, aby od 
samego początku bezpośrednio
angażowały szczebel regionalny i lokalny 
w określanie priorytetów, planowanie 
działań i ich realizację;

Or. pt

Poprawka 47
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. podkreśla znaczenie istnienia 
wspólnego zestawu wskaźników, w 
oparciu o które można oceniać 
zintegrowany wpływ środków przyjętych 
sektorowo i uznaje, że zaangażowanie 
Komisji w opracowanie tych wskaźników 
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ma zasadnicze znaczenie;

Or. ro

Poprawka 48
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że w UE na wysypiska śmieci 
trafiają co roku niewykorzystane surowce 
o wartości 5,25 mld EUR; w związku z tym 
podkreśla kluczowe znaczenie 
gospodarowania odpadami dla 
efektywnego korzystania z zasobów; w tym 
kontekście domaga się większego 
wykorzystania odpadów jako źródła 
surowców;

Or. de

Poprawka 49
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. zwraca się do Komisji o 
zorganizowanie wymiany dobrych praktyk 
w Unii Europejskiej w zakresie 
zarządzania funduszami regionalnymi, 
które odgrywają główną rolę w 
korzystaniu z zasobów;

Or. fr
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Poprawka 50
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
krajowym i regionalnym muszą być 
całkowicie świadomi znaczenia
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
korzystania z zasobów; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i regiony do 
podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów.

6. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
krajowym i regionalnym muszą być 
całkowicie świadomi znaczenia
pogodzenia wzrostu gospodarczego z
korzystaniem z zasobów; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i regiony do 
podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów;

Or. fr

Poprawka 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
krajowym i regionalnym muszą być 
całkowicie świadomi znaczenia 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
korzystania z zasobów; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i regiony do 
podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów.

6. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
krajowym i regionalnym muszą być 
całkowicie świadomi znaczenia 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
korzystania z zasobów; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i regiony do 
podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów oraz 
do wspierania finansowania badań i 
innowacji w tej dziedzinie;

Or. ro

Poprawka 52
Lambert van Nistelrooij
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
krajowym i regionalnym muszą być 
całkowicie świadomi znaczenia 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
korzystania z zasobów; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i regiony do 
podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów.

6. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu 
krajowym i regionalnym muszą być 
całkowicie świadomi znaczenia 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od 
korzystania z zasobów; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie i regiony do 
podjęcia dalszych wysiłków na rzecz 
efektywnego korzystania z zasobów; w tym 
kontekście podkreśla, że wytyczone cele 
muszą być możliwe do realizacji i 
efektywne pod względem kosztów, a 
ponadto powiązane z celem 
długoterminowym i ze sposobem jego 
osiągnięcia;

Or. nl

Poprawka 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. uważa, że przejrzystość w zakresie 
polityki spójności i jej cyklu 
programowania, przydziału wydatków i 
dostępu do informacji dla potencjalnych 
beneficjentów funduszy strukturalnych to 
podstawowe warunki wstępne realizacji 
ogólnych celów polityki spójności; wzywa 
Komisję do dopilnowania, aby 
finansowanie inwestycji w infrastrukturę 
podlegało lokalnej kontroli 
demokratycznej i wychodziło naprzeciw 
potrzebom użytkowników;

Or. en
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Poprawka 54
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że innowacje i badania są 
niezbędne do zapewnienia modeli bardziej 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji;

Or. nl

Poprawka 55
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. podkreśla korzyści, jakie przyniesie 
upowszechnienie dobrych praktyk między 
podmiotami polityki spójności;

Or. fr

Poprawka 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 b. przypomina, że EFRR musi nadal 
realizować dodatkowe cele w postaci 
efektywnego korzystania z zasobów i 
zwalczania ubóstwa energetycznego;

Or. en
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Poprawka 57
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że zarówno przedsiębiorcy, 
jak i konsumenci mogą w istotny sposób 
przyczynić się do zapewnienia 
efektywnego korzystania z zasobów w 
Europie;

Or. nl

Poprawka 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 c. podkreśla konieczność promowania 
instrumentu inżynierii finansowej 
JESSICA w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej i projektów na rzecz 
efektywności energetycznej na obszarach 
miejskich. 

Or. en


