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Poprawka 1
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 12, 13

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zaplanowały w programie 
operacyjnym na lata 2007-2013 
wykorzystanie 30 miliardów EUR z 
funduszy strukturalnych na działania w 
zakresie zmian demograficznych, co 
pokazuje, że polityka regionalna stanowi 
główny instrument umożliwiający 
uporanie się z tymi zmianami,

D. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie zaplanowały w programie 
operacyjnym na lata 2007-2013 
wykorzystanie 30 miliardów EUR z 
funduszy strukturalnych na działania w 
zakresie zmian demograficznych, przy 
czym organy regionalne i lokalne zajmują 
centralne miejsce w procesie radzenia 
sobie z tymi zmianami, zaś polityka 
regionalna stanowi główny instrument 
wśród środków działania UE,

Or. en

Poprawka 2
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 18, 19, 20, 22, 23, 24

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. jest zdania, że zmiany demograficzne 
bardzo różnie oddziałują na regiony;

2. jest zdania, że zmiany demograficzne 
bardzo różnie oddziałują na regiony w 
zależności od tempa ich postępowania 
oraz od tego, czy chodzi o region 
napływowy czy wyludniający się, dlatego 
wymagają różnych strategii dostosowania 
i wszystkie organy na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym 
powinny podejmować w związku z nimi 
skoordynowane działania; zauważa, że 
jakość życia w regionach wyludniających 
się, a zwłaszcza na obszarach wiejskich, 
jest definiowana w inny sposób niż w 
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regionach charakteryzujących się 
przyrostem ludności, w związku z czym 
dostrzega konieczność zastosowania 
odmiennych strategii wsparcia; uważa, że 
odpływ siły roboczej dodatkowo nasila 
skutki zmian demograficznych i że 
starzenie się społeczeństwa stanowi tylko 
część większego problemu;

Or. en

Poprawka 3
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 28, 100, 115

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że EFRR i EFS mogą 
przyczynić się do sprostania obu 
wyzwaniom wynikającym ze zmian 
demograficznych w UE, tj. wzrostowi 
liczby osób starszych, a także spadkowi 
liczebności populacji ludzi młodych;
opowiada się za przeznaczeniem środków 
z EFRR na wspieranie dostosowywania 
warunków mieszkaniowych do potrzeb 
osób starszych, aby zagwarantować 
wysoką jakość życia starzejącego się 
społeczeństwa; wzywa państwa 
członkowskie oraz regiony do 
wykorzystania środków finansowych 
dostępnych w ramach EFRR i EFS w celu 
wspierania młodych rodzin;

Or. en
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Poprawka 4
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 43, 45

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję, by postrzegała zmiany 
demograficzne jako jeden z „priorytetów 
tematycznych”, w oparciu o które chce 
ukształtować przyszłą politykę spójności; 
domaga się ponadto, aby Komisja 
naciskała na państwa członkowskie, by 
uwzględniały te tematy przy ustalaniu 
partnerstw inwestycyjnych;

5. uważa, że dzięki zastosowaniu strategii 
politycznych UE można znaleźć wspólne 
rozwiązania i synergie także w odniesieniu 
do zmian demograficznych; wzywa 
Komisję, by włączyła zmiany 
demograficzne jako cel przekrojowy do 
przyszłej polityki spójności; domaga się 
ponadto, aby Komisja naciskała na 
państwa członkowskie, by uwzględniały te 
tematy przy ustalaniu partnerstw 
inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 5
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 46, 47, 48, 43

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca państwa członkowskie i 
regiony, aby w większym stopniu niż 
dotychczas traktowały w swoich 
programach operacyjnych zmiany 
demograficzne i ich skutki jako 
przekrojowy priorytet; 

6. zachęca państwa członkowskie i 
regiony, aby w większym stopniu niż 
dotychczas traktowały zmiany 
demograficzne i ich skutki jako cel 
przekrojowy w kształtowaniu krajowych 
strategicznych programów ramowych (lub 
innych odnośnych dokumentów) oraz w 
swoich programach operacyjnych; w tym 
kontekście uważa, że inicjatywy 
przewodnie strategii „Europa 2020”, w 
tym „Aktywne starzenie się w dobrym 
zdrowiu”, mogłyby być bezpośrednio 
powiązane z preferencjami partnerów 
uczestniczących w tych programach;
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Or. en

Poprawka 6
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 53, 54, 55

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca regiony, aby wykorzystywały 
fundusze strukturalne do walki z 
wyzwaniami demograficznymi i do 
utrzymania atrakcyjności regionów dla 
ich mieszkańców, przez co można 
ograniczyć odpływ ludności;

7. zachęca regiony, aby wykorzystywały 
fundusze strukturalne do pomocy w 
radzeniu sobie z wyzwaniami 
demograficznymi i do poprawy dostępu do 
usług socjalnych i administracyjnych, w 
tym w małych i najbardziej oddalonych 
miastach i wsiach, przez wspieranie 
specyficznego potencjału każdego regionu 
oraz wzmacnianie czynników 
powstrzymujących mieszkańców przed 
wyjazdem;

Or. en

Poprawka 7
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 52, 60, 111

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa, że w regionach 
wyludniających się małe miasta 
odgrywają szczególnie istotną rolę jako 
ośrodki usługowe; domaga się 
uwzględnienia w przyszłych funduszach 
strukturalnych tej funkcji 
„zakotwiczenia”, w szczególności przez 
poprawę koordynacji EFFROW z EFRR i 
EFS; zwraca uwagę, że odpływ ludności z 
obszarów wiejskich powoduje negatywne 
zjawisko wzrostu liczby ludności na 
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obszarach miejskich oraz że aktywne pod 
względem gospodarczym i społecznym 
obszary wiejskie stanowią dobro 
publiczne, które wymaga uznania przez 
stworzenie dysponującego odpowiednimi 
środkami finansowymi programu rozwoju 
obszarów wiejskich; wzywa państwa 
członkowskie, regiony i gminy do 
zapewnienia kompleksowej i sprawnej 
sieci usługowej dla mieszkańców w 
każdym wieku, by przeciwdziałać 
wyludnianiu się obszarów wiejskich oraz 
odpływowi ludności;

Or. en

Poprawka 8
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 62, 63

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że środki z EFRR można 
wykorzystywać do zapobiegania 
społecznej izolacji osób starszych, np. 
poprzez tworzenie infrastruktury 
dostosowanej do potrzeb osób starszych;

9. zwraca uwagę, że środki z EFRR można 
także wykorzystywać do zapobiegania 
społecznej izolacji osób starszych, np. 
poprzez tworzenie specjalnej infrastruktury 
i usług dostosowanych do potrzeb tej 
grupy wiekowej oraz umożliwiających 
pozbawiony barier dostęp dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 9
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 65, 66, 67

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w regionach, w których 
odnotowuje się spadek liczby 
mieszkańców, należy wspierać finansowo 
również przebudowę miast czy też 
rozbiórkę obiektów w zabudowie 
miejskiej; uważa, że w planowaniu 
przestrzennym miast należy nastawić się w 
większym stopniu na zmianę 
przeznaczenia infrastruktury, między 
innymi poprzez rewitalizację i przebudowę 
centrów miast;

10. jest zdania, że w regionach, w których 
odnotowuje się spadek liczby 
mieszkańców, należy wspierać finansowo 
strategie dostosowawcze; uważa, że w 
planowaniu przestrzennym miast i w 
planowaniu regionalnym należy 
ukierunkować się w większym stopniu na 
zmianę przeznaczenia infrastruktury, 
między innymi poprzez rewitalizację i 
przebudowę centrów miast; istotne 
znaczenie ma również współpraca z 
podmiotami prywatnymi; zauważa, że 
jednym z priorytetów polityki rozwoju 
obszarów miejskich powinien być rozwój 
małych i dużych miast przyjaznych 
starszym ludziom;

Or. en

Poprawka 10
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 79, 81, 82

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
dostosowania usług socjalnych i 
zdrowotnych do potrzeb oraz do 
przeznaczenia na ten cel środków 
finansowych, tak aby zagwarantować 
osobom starszym możliwość dalszego 
korzystania z opieki w domu oraz 
świadczenie opieki medycznej na całym 
terytorium danego kraju;

13. zachęca państwa członkowskie do 
dostosowania usług socjalnych i 
zdrowotnych do potrzeb wszystkich 
obywateli, a zwłaszcza rodzin i dzieci, oraz 
do przeznaczenia na ten cel środków 
finansowych, tak aby zagwarantować 
osobom starszym, niezależnie od ich 
dochodów, wieku i statusu społecznego,
możliwość dalszego korzystania z opieki w 
domu oraz świadczenie opieki medycznej 
na całym terytorium danego kraju, by 
zapobiegać wyludnianiu się obszarów 
wiejskich i regionów peryferyjnych;

Or. en
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Poprawka 11
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 85, 86, 90, 87, 91

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że inwestycje w służbę zdrowia 
i system opieki są ważne dla społecznej 
spójności Europy; wzywa państwa 
członkowskie, by zapewniły dobrą opiekę 
medyczną również na obszarach wiejskich, 
np. poprzez małe kliniki oferujące wysoki 
poziom usług dzięki powiązaniu z innymi 
jednostkami i wykorzystywaniu 
nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (z niem. 
„Portalkliniken”), oraz by za pomocą
funduszy strukturalnych wspierały 
uzupełniające środki w dziedzinie 
telemedycyny;

14. uważa, że inwestycje w służbę zdrowia 
i system opieki są ważne dla społecznej 
spójności Europy; wzywa państwa 
członkowskie, by zapewniły dobrą opiekę 
medyczną również na obszarach wiejskich, 
np. poprzez regionalną opiekę medyczną 
świadczoną przez małe kliniki oferujące 
wysoki poziom usług dzięki powiązaniu z 
innymi jednostkami i wykorzystywaniu 
nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (z niem. 
„Portalkliniken”), przez usługi medyczne 
umożliwiające przeciwdziałanie zjawisku 
odpływu pracowników służby zdrowia, a 
także na obszarach przygranicznych w 
drodze nasilonej współpracy 
transgranicznej pomiędzy strukturami i 
podmiotami opieki medycznej oraz przez 
rozważenie możliwości wykorzystania 
funduszy strukturalnych do wspierania 
uzupełniających środków w dziedzinie 
telemedycyny i opieki oraz do 
propagowania aktywności ludzi starszych;
wzywa Komisję do znalezienia 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
finansowego wsparcia tych środków;

Or. en

Poprawka 12
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 95, 96, 97, 98, 99

Projekt rezolucji
Ustęp 15



PE469.971v01-00 10/13 AM\874459PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

15. ostrzega przed niedoborem 
specjalistów w zawodach związanych ze 
świadczeniem opieki; jest zdania, że 
regiony powinny wykorzystywać środki z 
EFS na szkolenie opiekunów, aby 
zagwarantować wysoką jakość opieki;

15. ostrzega przed specyficznymi, 
uwarunkowanymi regionalnie 
trudnościami w zapewnianiu usług 
świadczonych w interesie ogólnym, a 
zwłaszcza przed występującym w 
niektórych regionach niedoborem 
specjalistów w zawodach związanych ze 
świadczeniem opieki; jest zdania, że 
regiony te powinny opracować 
specyficzne, regionalne rozwiązania w 
reakcji na potrzeby i trudności związane 
ze świadczeniem usług oraz 
wykorzystywać środki z EFS na szkolenie 
opiekunów, aby zagwarantować wysoką 
jakość opieki i tworzyć nowe miejsca 
pracy, w tym za pomocą programów 
przekwalifikowania zawodowego dla 
bezrobotnych; podkreśla, że przyczynia się 
to bezpośrednio do realizacji celu strategii 
„Europa 2020” dotyczącego stworzenia 
większej liczby miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 13
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa regiony i gminy, aby na całym 
swoim obszarze zapewniały niezawodną i 
bezpłatną całodzienną ofertę opieki nad 
dziećmi w każdym wieku, by 
przeciwdziałać odpływowi ludności;

16. podkreśla znaczenie tworzenia 
warunków umożliwiających godzenie 
życia zawodowego, rodzinnego i 
prywatnego oraz na przykład zapewnienie 
– tam gdzie to możliwe – niezawodnej, 
bezpłatnej i wysokiej jakości oferty 
całodziennej opieki nad dziećmi w każdym 
wieku, obejmującej udogodnienia i 
możliwości nauki przedszkolnej, by 
przeciwdziałać odpływowi ludności, przy 
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jednoczesnym uznaniu nieocenionej roli 
dalszej rodziny w opiece nad dziećmi;

Or. en

Poprawka 14
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 120, 121, 122, 123, 124

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do państw członkowskich, aby 
uzgodniły wspólną strategię w sprawie 
migracji, ponieważ z powodu rozwoju 
demograficznego Europa zdana jest na 
napływ wykwalifikowanej siły roboczej; 

17. apeluje do państw członkowskich, aby 
uzgodniły wspólną strategię w sprawie 
legalnej migracji, ponieważ szczególnie z 
powodu rozwoju demograficznego Europa 
zdana jest, zwłaszcza w niektórych 
sektorach, na napływ wykwalifikowanej 
siły roboczej i może skorzystać na 
migracji (w obrębie państw członkowskich 
i spoza UE, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kraje ościenne Unii); uważa, że 
państwa członkowskie muszą starać się o 
zatrzymanie wykwalifikowanych 
pracowników, aby przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju regionów i 
złagodzić skutki zmian demograficznych;

Or. en

Poprawka 15
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 135, 136, 137, 138

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję, aby ukierunkowała 
EFS w jeszcze większym stopniu na to, by 
sprostał on wyzwaniom związanym ze 

19. wzywa Komisję, aby ukierunkowała 
EFS w taki sposób, by uwzględnić 
poszczególne etapy życia ludzi i tym 
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zmianami demograficznymi; zwraca 
uwagę, że należy wykorzystywać wiedzę 
osób starszych, np. w ramach projektów 
szkoleniowych, oraz stworzyć w tym celu 
odpowiednie struktury;

samym w większym stopniu wykorzystać 
dostępny potencjał zawodowy i w
dziedzinie wolontariatu w radzeniu sobie z 
wyzwaniami związanymi ze zmianami 
demograficznymi; zwraca uwagę, że 
należy wykorzystywać doświadczenie i 
wiedzę osób starszych, np. w ramach 
projektów szkoleniowych, aby umożliwić 
wymianę międzypokoleniową, i że w tym 
celu konieczne są odpowiednie 
rozwiązania; jest zdania, że wymiana 
międzypokoleniowa to szansa, z której 
trzeba skorzystać;

Or. en

Poprawka 16
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 146, 148, 151

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. jest zdania, że regiony powinny 
wykorzystywać środki z EFS do walki z 
bezrobociem wśród młodych ludzi, aby dać 
im możliwość wyboru odpowiedniego 
zawodu;

20. jest zdania, że regiony powinny w 
zdecydowany sposób wykorzystywać 
środki z EFS do walki z bezrobociem 
wśród młodych ludzi, aby zapewnić ich 
społeczną integrację oraz dać im 
możliwość wyboru odpowiedniego 
zawodu, co można osiągnąć na przykład 
przez wspieranie środków szkoleniowych i 
przedsiębiorczości młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 17
Kerstin Westphal
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 162, 163, 164, 165

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje do państw członkowskich o 
poprawę współpracy z podmiotami 
lokalnymi i regionalnymi z zakresie 
zagadnień związanych ze zmianami 
demograficznymi;

24. apeluje do państw członkowskich oraz 
organów regionalnych i lokalnych o 
poprawę współpracy z podmiotami 
lokalnymi i regionalnymi w zakresie 
zagadnień związanych ze zmianami 
demograficznymi; uważa, że współpraca w 
regionach przygranicznych musi 
uwzględniać również życzenia i 
możliwości związane z inicjatywami 
transgranicznymi; proponuje 
opracowywanie programów 
szkoleniowych dotyczących tej tematyki, 
żeby poprawić jej rozumienie i zwiększyć 
wiedzę o niej; wzywa regiony do wymiany 
najlepszych praktyk w zakresie wyzwań 
związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa;

Or. en


