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Poprawka 1
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zasady współpracy 
terytorialnej odnoszą się również do granic 
zewnętrznych i mają zasadnicze znaczenie 
dla poprawy rozwoju gospodarczego UE 
oraz ogólnych celów politycznych Unii 
w zakresie europejskiej polityki 
sąsiedztwa, w tym wspierania demokracji; 
jest zdania, że cele te można osiągnąć 
wyłącznie przy współpracy społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władz regionalnych 
i lokalnych; podkreśla, że Komisja 
powinna rozszerzyć swoje zintegrowane 
podejście, tak aby zdecydowanie wspierać 
władze lokalne i regionalne, które są 
jednym z filarów i gwarantów interesu 
publicznego;

1. uważa, że zasady współpracy 
terytorialnej odnoszą się również do granic 
zewnętrznych i mają zasadnicze znaczenie 
dla poprawy rozwoju gospodarczego UE 
oraz ogólnych celów politycznych Unii w 
zakresie europejskiej polityki sąsiedztwa, 
w tym wspierania demokracji; jest zdania, 
że cele te można osiągnąć wyłącznie przy 
współpracy społeczeństwa obywatelskiego 
oraz władz regionalnych i lokalnych, tym 
samym uwzględniając różnorodność 
warunków terytorialnych w krajach
objętych EPS, a także propagując zasady
pomocniczości i wielopoziomowego 
sprawowania rządów; podkreśla, że 
Komisja powinna rozszerzyć swoje 
zintegrowane podejście, tak aby 
zdecydowanie wspierać władze lokalne i 
regionalne, które są jednym z filarów i 
gwarantów interesu publicznego;

Or. en

Poprawka 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zasady współpracy 
terytorialnej odnoszą się również do granic 
zewnętrznych i mają zasadnicze znaczenie 
dla poprawy rozwoju gospodarczego UE 
oraz ogólnych celów politycznych Unii 

1. uważa, że zasady współpracy 
terytorialnej odnoszą się również do granic 
zewnętrznych i mają zasadnicze znaczenie 
dla poprawy rozwoju gospodarczego UE 
oraz ogólnych celów politycznych Unii 
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w zakresie europejskiej polityki 
sąsiedztwa, w tym wspierania demokracji; 
jest zdania, że cele te można osiągnąć 
wyłącznie przy współpracy społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władz regionalnych 
i lokalnych; podkreśla, że Komisja 
powinna rozszerzyć swoje zintegrowane 
podejście, tak aby zdecydowanie wspierać 
władze lokalne i regionalne, które są 
jednym z filarów i gwarantów interesu 
publicznego;

w zakresie europejskiej polityki 
sąsiedztwa, w tym wspierania demokracji; 
jest zdania, że cele te można osiągnąć 
wyłącznie przy współpracy społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władz regionalnych 
i lokalnych, by w konkretny sposób
zaspokajać rzeczywiste potrzeby obywateli; 
podkreśla, że Komisja powinna rozszerzyć 
swoje zintegrowane podejście, tak aby 
zdecydowanie wspierać władze lokalne 
i regionalne, które są jednym z filarów 
i gwarantów interesu publicznego;

Or. fr

Poprawka 3
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że strategie polityczne w 
dziedzinie współpracy powinny 
koncentrować się wokół basenów 
morskich, które w przypadku regionów 
najbardziej oddalonych należy 
zdefiniować możliwie w jak najszerszy 
sposób; podkreśla, że strategie polityczne 
w dziedzinie współpracy należy 
zdecentralizować, bardziej bezpośrednio 
angażując władze lokalne w sprawy 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania; wzywa Komisję do 
wzmocnienia koncepcji basenów morskich 
w ramach EPS; 

Or. fr

Poprawka 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
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Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że EPS musi sprzyjać 
konkretnym projektom ukierunkowanym 
na promocję wsparcia instytucjonalnego i 
gospodarczego, inwestycje, spójność 
społeczną, środowisko, kulturę, mobilność 
oraz tworzenie sieci kontaktów, dzięki 
którym władze lokalne i regionalne 
mogłyby nauczyć się współpracować i 
wymieniać sprawdzonymi rozwiązaniami, 
tak aby wykorzystywać możliwości w 
zakresie wspólnego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 5
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. utrzymuje, że aby rozwijać 
demokrację, UE musi walczyć z 
niebezpieczeństwami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, które cały czas zagrażają 
systemom demokratycznym jej państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
stanowi to zasadnicze zagrożenie dla całej 
Unii, uważa, iż intensyfikując dialog i 
współpracę, UE musi nie tylko zwiększać 
efektywność procesu rozwoju 
demokratycznego na całym świecie, lecz 
także umacniać demokrację i 
bezpieczeństwo w swoich państwach 
członkowskich; 

Or. lt
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Poprawka 6
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że zmniejszenie luki 
rozwojowej między wspólnotami 
podzielonymi przez granice zewnętrzne 
UE można osiągnąć w oparciu o 
ukierunkowane strategie polityczne 
dotyczące spójności gospodarczej i 
społecznej; odnotowuje, że specjalne 
narzędzia zarządzania wiedzą i platformy 
władz lokalnych i regionalnych służące 
wymianie doświadczeń wraz z 
odpowiednią infrastrukturą w strefach 
przygranicznych umożliwiłyby 
zrównoważony rozwój regionów 
przygranicznych, a także złagodziłyby
napięcia we wspólnotach powstałe w 
wyniku wyraźnych różnic w poziomie 
rozwoju w UE i poza nią;

Or. en

Poprawka 7
László Surján

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla duży potencjał europejskich 
ugrupowań współpracy terytorialnej 
obejmujących regiony leżące poza 
granicami zewnętrznymi; zachęca do 
zawierania z sąsiadującymi państwami 
trzecimi konkretnych umów w sprawie 
przyjmowania ustaw krajowych 
umożliwiających funkcjonowanie struktur 
EUWT na mocy ich prawa krajowego, a 
także do zawierania umów 
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międzypaństwowych umożliwiających 
władzom lokalnym i regionalnym państw 
trzecich uczestnictwo w EUWT; 

Or. en

Poprawka 8
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że UE musi stosować te same 
standardy wobec wszystkich form 
antydemokratycznych działań w 
odniesieniu do praw człowieka, zarówno 
w przypadku krajów sąsiadujących, jak i 
w wymiarze wewnętrznym, czyli w 
państwach członkowskich;

Or. lt

Poprawka 9
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla ogromną rolę euroregionów 
w osiągnięciu celów polityki spójności 
i zachęca Komisję do promowania 
i wspierania ich rozwoju, zwłaszcza 
w regionach przygranicznych, aby 
zwiększyć znaczenie euroregionów 
w europejskiej polityce sąsiedztwa; 

2. podkreśla ogromną rolę euroregionów 
w osiągnięciu celów polityki spójności 
i zachęca Komisję do promowania 
i wspierania ich rozwoju, zwłaszcza 
w regionach przygranicznych, aby 
zwiększyć znaczenie euroregionów 
w europejskiej polityce sąsiedztwa; 
odnotowuje też, że najbardziej oddalone 
regiony UE mają do odegrania pewną 
rolę, ponieważ leżą na granicach ze 
światem zewnętrznym i mogłyby pomóc 
UE w zacieśnianiu stosunków z innymi 
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częściami świata; 

Or. pt

Poprawka 10
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że potencjał unijnych 
makroregionów, w których skład wchodzą 
kraje sąsiadujące z UE, należy w pełni 
wykorzystać na rzecz lepszej koordynacji 
priorytetów i projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
UE oraz krajów objętych EPS, a tym 
samym na rzecz uzyskania obopólnie 
korzystnych rezultatów oraz optymalizacji 
zainwestowanych zasobów;

Or. en

Poprawka 11
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że nowe podejście w ramach 
EPS musi też umożliwiać realizację 
unijnych strategii makroregionalnych;

Or. fr

Poprawka 12
Luís Paulo Alves
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Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że w ramach EPS trzeba będzie 
uwzględnić to, iż regiony najbardziej 
oddalone to w wielu przypadkach pierwsze 
miejsce wjazdu do strefy Schengen i 
dlatego jako pierwsze stają one wobec 
problemu nielegalnej migracji z państw 
spoza UE;

Or. pt

Poprawka 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby europejska polityka 
sąsiedztwa napędzała rozwój gospodarczy 
regionów przygranicznych, należy ją 
postrzegać w szerokim kontekście; 
podkreśla korzyści płynące z łagodzenia 
przepisów wizowych dla lokalnego ruchu 
przygranicznego i dla rozwoju rynków 
regionalnych, w szczególności dla grup 
społecznych takich jak studenci, badacze, 
przedsiębiorcy, artyści czy dziennikarze; w 
związku z tym apeluje do Komisji o 
zaproponowanie zmiany do art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 
mającej na celu rozszerzenie definicji 
„strefy przygranicznej” i zwiększenie 
liczby posiadaczy zezwolenia na 
przekraczanie granicy w ramach małego 
ruchu granicznego, umożliwiając im tym 
samym swobodne przemieszczanie się w 
całej strefie przygranicznej;

3. podkreśla, że aby europejska polityka 
sąsiedztwa napędzała rozwój gospodarczy 
regionów przygranicznych, należy ją 
postrzegać w szerokim kontekście; 
podkreśla korzyści płynące z łagodzenia 
przepisów wizowych dla lokalnego ruchu 
przygranicznego i dla rozwoju rynków 
regionalnych, w szczególności dla grup 
społecznych takich jak studenci, badacze, 
przedsiębiorcy, artyści czy dziennikarze; w 
związku z tym apeluje do Komisji o 
dostosowanie definicji „strefy 
przygranicznej” zgodnie z potrzebami 
terytorialnymi, tak aby – tam, gdzie takie 
działania są pożądane – zwiększyć liczbę 
posiadaczy zezwolenia na przekraczanie 
granicy w ramach małego ruchu 
granicznego, umożliwiając im tym samym 
swobodne przemieszczanie się w całej 
strefie przygranicznej; 

Or. fr
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Poprawka 14
Evgeni Kirilov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że aby europejska polityka 
sąsiedztwa napędzała rozwój gospodarczy 
regionów przygranicznych, należy ją 
postrzegać w szerokim kontekście; 
podkreśla korzyści płynące z łagodzenia 
przepisów wizowych dla lokalnego ruchu 
przygranicznego i dla rozwoju rynków 
regionalnych, w szczególności dla grup 
społecznych takich jak studenci, badacze, 
przedsiębiorcy, artyści czy dziennikarze; w 
związku z tym apeluje do Komisji o 
zaproponowanie zmiany do art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 
mającej na celu rozszerzenie definicji 
„strefy przygranicznej” i zwiększenie 
liczby posiadaczy zezwolenia na 
przekraczanie granicy w ramach małego 
ruchu granicznego, umożliwiając im tym 
samym swobodne przemieszczanie się w 
całej strefie przygranicznej;

3. podkreśla, że aby europejska polityka 
sąsiedztwa napędzała rozwój gospodarczy 
regionów przygranicznych, należy ją 
postrzegać w szerokim kontekście; 
podkreśla korzyści płynące z łagodzenia 
przepisów wizowych dla realizacji 
projektów w ramach współpracy 
transgranicznej, lokalnego ruchu 
przygranicznego i dla rozwoju rynków 
regionalnych, w szczególności dla grup 
społecznych takich jak studenci, badacze, 
przedsiębiorcy, artyści czy dziennikarze; w 
związku z tym apeluje do Komisji o 
zaproponowanie zmiany do art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 
mającej na celu rozszerzenie definicji 
„strefy przygranicznej” i zwiększenie 
liczby posiadaczy zezwolenia na 
przekraczanie granicy w ramach małego 
ruchu granicznego, umożliwiając im tym 
samym swobodne przemieszczanie się w 
całej strefie przygranicznej;

Or. en

Poprawka 15
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że istnieją niewykorzystane
synergie między funduszami spójności a 
funduszami na współpracę na rzecz 
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rozwoju; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia zasad 
finansowania krzyżowego w ramach 
EFRR, EFS i EFR, szczególnie w 
przypadku regionów najbardziej 
oddalonych;

Or. fr

Poprawka 16
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że jednymi z głównych 
sposobów realizacji EPS są partnerstwo i 
współpraca we wszystkich dziedzinach 
życia, czyli w dziedzinie gospodarki, 
edukacji, kultury i oczywiście polityki; 

Or. lt

Poprawka 17
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaznacza, że bez regionów najbardziej 
oddalonych UE nie miałaby „placówek” w 
pobliżu innych kontynentów i zostałaby 
zredukowana do znacznie węższego 
zakresu geograficznego; odnotowuje, że ze 
względu na swoje położenie regiony 
najbardziej oddalone są szczególnie 
predysponowane do konsolidacji 
stosunków zewnętrznych, umożliwiając 
tym samym UE wywieranie wpływu na 
świecie; uważa zatem, że powinny one 
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zostać włączone w zakres EPS w trybie 
priorytetowym oraz powinny korzystać z 
narzędzi, jakie zapewnia ta polityka, 
szczególnie w dziedzinie współpracy 
transgranicznej;

Or. pt

Poprawka 18
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. odnotowuje, że zrównoważony rozwój 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w 
krajach partnerskich przyniesie korzyści 
UE, a jednocześnie umocni stosunki 
sąsiedzkie;

Or. lt

Poprawka 19
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że wzmocnienie Partnerstwa 
Wschodniego będzie miało kluczowe 
znaczenie dla rozwoju unijnych regionów 
przygranicznych; podkreśla, że 
Partnerstwo Wschodnie i rozwój 
regionalny muszą funkcjonować 
równolegle i powinny stymulować dwu- i 
wielostronną współpracę, taką jak umowy 
o wolnym handlu, a także odpowiednio 
finansowane wspólne przedsięwzięcia, 
takie jak wymiana kulturalna czy 
wymiany w ramach społeczeństwa 
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obywatelskiego; 

Or. en

Poprawka 20
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do zapewnienia 
większej elastyczności w odniesieniu do 
możliwości innowacyjnego finansowania 
wybranych projektów w zakresie polityki 
spójności, tak aby projekty te mogły być 
realizowane zarówno w regionach 
europejskich, jak i w państwach spoza 
UE, oraz by przynosiły tam korzyści; 

Or. fr

Poprawka 21
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że aby promować otoczenie 
przyjazne dla biznesu i inwestycji, kraje 
partnerskie muszą nadal usprawniać 
otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorstw, 
walczyć z korupcją, a także wspierać 
przedsiębiorczość, innowacyjność i 
partnerstwo z organizacjami z 
sąsiadujących państw członkowskich UE;

Or. ro
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Poprawka 22
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zaznacza, że wsparcie samej UE nie 
gwarantuje powodzenia długookresowych 
reform społecznych i gospodarczych ani 
zrównoważonego rozwoju; uważa w 
związku z tym, że kraje partnerskie 
powinny aktywnie mobilizować zasoby 
krajowe oraz angażować przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedsiębiorców w realizację 
przedsięwzięć oraz poszerzać ich 
kompetencje, tak aby uzyskać pozytywne 
rezultaty;

Or. lt

Poprawka 23
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że należy ożywić proces 
barceloński i Unię dla Śródziemnomorza 
w odniesieniu do rozwoju regionalnego, 
wspierając odpowiednią dwu- i 
wielostronną współpracę, taką jak umowy 
o wolnym handlu czy wymiana kulturalna 
i wymiany w ramach społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie w kontekście 
niedawnych obiecujących wydarzeń w 
Afryce Północnej;

Or. en



AM\877932PL.doc 15/16 PE472.311v01-00

PL

Poprawka 24
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. mając na uwadze, że ostatnia faza 
przeglądu EPS zbiegła się z Arabską 
Wiosną, podkreśla, że istnieje obecnie 
doskonała okazja i powód do 
przeprowadzenia bezstronnego, 
wyczerpującego przeglądu EPS, 
odzwierciedlającego rzeczywiste tendencje 
w obszarze sąsiedztwa; uważa, że ważne 
jest dopilnowanie, by objęty przeglądem 
dokument opierał się na wyciągniętych 
wnioskach, tak aby umożliwić podzielenie 
się z sąsiadami UE sprawdzonymi 
rozwiązaniami, które zostały 
wypracowane w Unii Europejskiej;

Or. lt

Poprawka 25
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że zarówno Partnerstwo 
Wschodnie, jak i Unia dla 
Śródziemnomorza mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju regionalnego; 
podkreśla, że niezależnie od ważnych 
wydarzeń politycznych rzeczone strategie 
polityczne należy traktować w bezstronny 
sposób, tak aby zapewnić odpowiednio 
wyważone podejście, szczególnie w 
kontekście finansowym i 
instytucjonalnym;

Or. en
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