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Poprawka 1
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
najbardziej oddalone, peryferyjne i 
wyspiarskie, gdzie panują niekorzystne 
warunki geograficzne; zwraca uwagę na 
znaczenie portów lotniczych, zwłaszcza 
regionalnych, które nierzadko są jedynym 
rzeczywistym połączeniem między danym 
regionem a pozostałą częścią Europy;

Or. fr

Poprawka 2
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę we wnoszeniu 
wkładu w terytorialną, gospodarczą i 
społeczną spójność w UE przez 
zapewnianie połączeń między regionami; 
zwraca uwagę, że należy utrzymać 
istniejące zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług publicznych w celu 
zagwarantowania dostępności regionów, 
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peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

gdzie panują niekorzystne warunki 
geograficzne, oraz że priorytetowo należy 
potraktować poprawę intermodalności 
służącą osiągnięciu tego celu; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

Or. en

Poprawka 3
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
peryferyjne, wyspiarskie i regiony 
centralne niepołączone z głównymi 
szlakami transportowymi, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; 
pozytywnie ocenia możliwość zawarcia 
umów o partnerstwie popieranych przez 
organy krajowe, regionalne i 
przedsiębiorstwa lotnicze; zwraca uwagę 
na znaczenie portów lotniczych, zwłaszcza 
regionalnych, które nierzadko są jedynym 
rzeczywistym połączeniem między danym 
regionem a pozostałą częścią Europy;

Or. it
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Poprawka 4
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich zasadniczą rolę w 
dbaniu o terytorialną, gospodarczą i 
społeczną spójność zarówno w obrębie 
poszczególnych państw członkowskich, 
jak i na szczeblu UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że istniejące i przyjęte w 
przyszłości zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług publicznych należy 
uzasadnić potrzebą zagwarantowania 
dostępności regionów, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich regionów jak 
regiony peryferyjne i wyspiarskie, w 
przypadku których odpowiednia 
organizacja połączeń lotniczych może 
zniwelować niekorzystne warunki 
geograficzne nieodłącznie związane z 
takimi regionami; zwraca uwagę na 
znaczenie portów lotniczych, zwłaszcza 
regionalnych, które nierzadko są jedynym 
rzeczywistym połączeniem między danym 
regionem a pozostałą częścią Europy; 
oczywiście w obecnej sytuacji kryzysu 
gospodarczego oraz potrzeby zastosowania 
polityki konsolidacji fiskalnej, należy 
szukać właściwej równowagi między 
wymogami konkurencyjności i 
stabilnością finansową portów lotniczych 
oraz potrzebami społecznymi i 
terytorialnymi, które muszą zostać 
zaspokojone;

Or. es

Poprawka 5
Nuno Teixeira
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności i ciągłości terytorialnej 
regionów, takich jak regiony peryferyjne, 
najbardziej oddalone i wyspiarskie, gdzie 
panują niekorzystne warunki geograficzne, 
w szczególności z powodu znacznego 
oddalenia; zwraca uwagę na znaczenie 
portów lotniczych, zwłaszcza 
regionalnych, które nierzadko są jedynym 
rzeczywistym połączeniem między danym 
regionem a pozostałą częścią Europy;

Or. pt

Poprawka 6
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
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peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych,
które nierzadko są jedynym rzeczywistym 
połączeniem między danym regionem a 
pozostałą częścią Europy;

Or. de

Poprawka 7
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między danym regionem a pozostałą 
częścią Europy;

1. podkreśla znaczenie regionalnych 
portów lotniczych w kontekście transportu 
lotniczego oraz ich rolę w dbaniu o 
terytorialną, gospodarczą i społeczną 
spójność w UE przez zapewnianie 
połączeń między regionami; zwraca 
uwagę, że należy utrzymać istniejące 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
dostępności regionów, takich jak regiony 
peryferyjne i wyspiarskie, gdzie panują 
niekorzystne warunki geograficzne; zwraca 
uwagę na znaczenie portów lotniczych, 
zwłaszcza regionalnych, które nierzadko są 
jedynym rzeczywistym połączeniem 
między regionami;

Or. it

Poprawka 8
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że regionalne porty lotnicze 
są potrzebne również w najsłabiej 
rozwiniętych regionach Europy, w których 
brakuje rozbudowanych sieci drogowych 
lub kolejowych; uważa, że należy 
zapewnić minimalny poziom przewozów 
lotniczych do stolic państw;

Or. en

Poprawka 9
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że nieuzasadnione budowanie 
kolejnych regionalnych portów lotniczych 
nie spełniałoby kryteriów wydajności i 
zachowania zrównoważonego charakteru; 
zachęca natomiast do usprawnienia 
istniejących połączeń, przede wszystkim 
na obszarach, na których występują 
utrudnienia natury geograficznej (takich 
jak na przykład wyspy); w tym względzie 
ocenia pozytywnie każdą inicjatywę 
mającą na celu zwiększenie roli 
transportu publicznego, również 
drogowego, poprzez rozwój połączeń;

Or. it

Poprawka 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
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i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów;

i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju lokalnej gospodarki i turystyki 
oraz podstawowym elementem 
decydującym o szybkim transporcie 
pasażerów i towarów;

Or. ro

Poprawka 11
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów;

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
zawsze są czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów; o ile 
turystyka wykazuje większą odporność na 
kryzys gospodarczy, każdy element lub 
działanie gospodarcze zależne od jej 
rozwoju i dobrego funkcjonowania, takie 
jak transport lotniczy i infrastruktura 
lotnicza, wymaga szczególnej uwagi;

Or. es

Poprawka 12
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły uwagę 
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uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów;

na fakt, że dobre połączenia lotnicze są 
często czynnikiem decydującym o rozwoju 
turystyki i podstawowym elementem 
decydującym o szybkim transporcie 
pasażerów i towarów;

Or. de

Poprawka 13
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów;

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły uwagę 
na fakt, że dobre połączenia lotnicze są 
ważne dla rozwoju turystyki i dla 
szybkiego transportu pasażerów i 
towarów;

Or. it

Poprawka 14
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów;

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów; uznaje, 
że regionalne porty lotnicze są istotnym 
czynnikiem wpływającym na zwiększenie 
mobilności i międzyregionalnej 
komunikacji, a także iż przyczyniają się 
one do zwiększenia atrakcyjności 
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regionów;

Or. ro

Poprawka 15
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki i podstawowym 
elementem decydującym o szybkim 
transporcie pasażerów i towarów;

2. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne, aby zwróciły większą 
uwagę na fakt, że dobre połączenia lotnicze 
są często czynnikiem decydującym o 
rozwoju turystyki czy przyciągnięciu 
inwestorów oraz podstawowym elementem 
decydującym o szybkim transporcie 
pasażerów i towarów, a porty lotnicze są 
prawdziwymi motorami rozwoju 
gospodarczego regionów;

Or. ro

Poprawka 16
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla rolę, jaką pełnią regionalne 
porty lotnicze, będąc ośrodkami klastrów 
innowacyjnych, co wpływa na 
zmniejszenie kosztów lokalizacji nowych 
przedsiębiorstw w regionach oddalonych 
geograficznie;

Or. en
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Poprawka 17
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy; ubolewa jednak nad wysoką 
liczbą niepewnych miejsc pracy oraz nad 
niewielkim wpływem na lokalne rynki 
pracy;

Or. en

Poprawka 18
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla gospodarcze znaczenie
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy; kładzie jednak nacisk na 
konieczność zagwarantowania 
poszanowania warunków pracy osób 
zatrudnionych w takich portach 
lotniczych oraz przestrzegania 
minimalnych norm ochrony, które często 
nie są stosowane, zwłaszcza przez 
przedsiębiorstwa niskokosztowe;
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Or. it

Poprawka 19
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

3. przyjmuje do wiadomości gospodarcze 
znaczenie, jakiego w ciągu ostatnich lat 
nabrały regionalne porty lotnicze w 
odniesieniu do tworzenia nowych miejsc 
pracy, zwłaszcza w regionach słabiej 
rozwiniętych lub znajdujących się w 
niekorzystnym położeniu, ale jednocześnie 
podkreśla, że pracownicy portu lotniczego, 
przedsiębiorstw usługowych lub 
przedsiębiorstw lotniczych działających na 
jego terenie muszą mieć zapewnione 
satysfakcjonujące i odpowiednie warunki, 
jeżeli chodzi o zawieranie umów i 
wynagrodzenie; w związku z tym zwraca 
uwagę na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 20
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych, 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu lub regionach wyspiarskich; w 
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na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

związku z tym zwraca uwagę na 
dodatkową możliwość skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału nowej wizji 
portów lotniczych do tworzenia 
ekologicznych miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 21
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu;

Or. de

Poprawka 22
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza 
w regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

3. podkreśla gospodarcze znaczenie 
regionalnych portów lotniczych dla 
umacniania statusu biegunów wzrostu 
gospodarczego regionów europejskich;
zwraca uwagę na możliwości tworzenia 
nowych miejsc pracy, zwłaszcza w 
regionach słabiej rozwiniętych lub 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu; w związku z tym zwraca uwagę 
na potrzebę skuteczniejszego 
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wykorzystania potencjału ekologicznych 
miejsc pracy;

Or. ro

Poprawka 23
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 
lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe i meteorologiczne;

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 
lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe, terytorialne i 
meteorologiczne; podkreśla znaczenie 
wykorzystywania i modernizacji 
istniejących struktur przed przystąpieniem 
do tworzenia nowych;

Or. en

Poprawka 24
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 
lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe i meteorologiczne;

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 
lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe i meteorologiczne, a także 
racjonalne kryteria;

Or. it

Poprawka 25
Salvatore Caronna
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby
podejmując decyzję o lokalizacji portów 
lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe i meteorologiczne;

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby zwracały 
uwagę na czynniki środowiskowe i 
meteorologiczne, jeśli budynki 
regionalnego portu lotniczego wymagają 
remontu lub rozbudowy;

Or. it

Poprawka 26
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 
lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe i meteorologiczne;

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 
lotniczych, zwracały uwagę nie tylko na 
kwestie gospodarcze i finansowe, ale także 
na czynniki środowiskowe i 
meteorologiczne;

Or. es

Poprawka 27
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne, aby 
podejmując decyzję o lokalizacji portów 



AM\887668PL.doc 17/29 PE478.609v01-00

PL

lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe i meteorologiczne;

lotniczych, zwracały uwagę na czynniki 
środowiskowe i meteorologiczne; zwraca 
uwagę na to, że rozwój transportu 
lotniczego powinien uwzględniać cele 
określone w strategii „Europa 2020”; w 
związku z tym zaleca, aby porty lotnicze 
dokonały 30-procentowej redukcji emisji 
CO2 generowanego przez transport 
lotniczy w całej przestrzeni powietrznej 
UE do roku 2020;

Or. ro

Poprawka 28
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze;

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia transportu 
publicznego, gdyż stanowią one idealny 
sposób zmniejszenia problemów z 
przepustowością, jakie napotykają odnośne 
porty lotnicze;

Or. en

Poprawka 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
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między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze;

regionalne porty lotnicze należy włączyć 
do krajowych i europejskich sieci 
transportowych, zwłaszcza sieci 
kolejowych, w celu zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze;

Or. fr

Poprawka 30
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze;

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze; jest 
zdania, że lepsze połączenia między 
regionalnymi portami lotniczymi a 
lokalnym transportem kolejowym lub 
tramwajowym mogą mieć pozytywny 
wpływ pod względem ochrony środowiska 
oraz lepszej organizacji całego transportu 
regionalnego;

Or. it

Poprawka 31
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań z zakresu transportu 
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między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze;

intermodalnego; w związku z tym, a także 
mając na uwadze obecny postęp 
technologiczny w tej dziedzinie, jest 
zdania, że między portami lotniczymi 
należy uruchomić połączenia kolejowe lub 
drogowe, gdyż stanowią one idealny 
sposób zmniejszenia problemów z 
przepustowością, jakie napotykają odnośne 
porty lotnicze;

Or. es

Poprawka 32
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze;

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze; wzywa 
do nielekceważenia szczególnej sytuacji 
niektórych regionów, takich jak regiony 
najbardziej oddalone, w których rozwój 
intermodalności jest uzależniony od ich 
fizycznych i naturalnych uwarunkowań;

Or. pt

Poprawka 33
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze; 

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
połączenia kolejowe między portami 
lotniczymi są potrzebne, gdyż stanowią 
one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze; 

Or. de

Poprawka 34
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze;

5. za szczególnie istotne uważa 
wprowadzanie w miarę możliwości 
rozwiązań intermodalnych; jest zdania, że 
między portami lotniczymi należy 
uruchomić połączenia kolejowe, gdyż 
stanowią one idealny sposób zmniejszenia 
problemów z przepustowością, jakie 
napotykają odnośne porty lotnicze; uznaje, 
że regionalne porty lotnicze mogą 
przyczynić się do rozładowania zatorów w 
ruchu pasażerskim poprzez wspieranie 
przepełnionych portów lotniczych oraz do 
zróżnicowania połączeń lotniczych; wzywa 
właściwe organy państw członkowskich do 
przedstawienia planów mających na celu 
rozwój i poprawę funkcjonowania 
istniejących regionalnych portów 
lotniczych;

Or. ro
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Poprawka 35
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że modernizacja i rozwój 
portów lotniczych wiąże się z wysokimi 
kosztami, a sumy przeznaczane na ten cel 
są często niewystarczające dla zwiększenia 
konkurencyjności europejskich portów 
lotniczych oraz wyeliminowania 
ograniczeń przepustowości, które 
przyczyniłyby się do zwiększenia 
wydajności transportu lotniczego 
i uzyskania lepszego stosunku jakości do 
ceny dla pasażerów i ładunków;

Or. ro

Poprawka 36
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR;

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR, w przypadku 
wszystkich kategorii regionów, w okresie 
programowania 2014–2020;

Or. fr

Poprawka 37
Michail Tremopoulos
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR;

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz powinno podlegać 
konsultacji z zainteresowaną lokalną i 
regionalną opinią publiczną; podkreśla, że 
decyzje mają być przejrzyste oraz oparte 
na analizie kosztów i korzyści;

Or. en

Poprawka 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR;

6. jest zdania, że regionalne porty lotnicze 
oraz powiązana z nimi infrastruktura o 
nieznacznym oddziaływaniu na 
środowisko powinny być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz że mogą również stanowić 
przedmiot wniosków o finansowanie z 
funduszy Unii Europejskiej;

Or. it

Poprawka 39
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że budowanie i 6. jest zdania, że budowanie i 
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rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR;

rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR, w nowych ramach 
programowania, które są obecnie 
analizowane;

Or. es

Poprawka 40
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR;

6. jest zdania, że utrzymywanie, 
budowanie i rozbudowywanie 
regionalnych portów lotniczych oraz 
powiązanej z nimi infrastruktury musi być 
postrzegane przede wszystkim z 
gospodarczego punktu widzenia;

Or. de

Poprawka 41
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
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Spójności i EFRR; Spójności i EFRR; sugeruje, aby Komisja 
uwzględniła możliwości oferowane przez 
regionalne porty lotnicze w ramach 
centralnej europejskiej sieci transportu, 
do której ma zastosowanie instrument 
„Łącząc Europę”;

Or. ro

Poprawka 42
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR;

6. jest zdania, że budowanie i 
rozbudowywanie regionalnych portów 
lotniczych oraz powiązanej z nimi 
infrastruktury powinno być odpowiednio 
wspierane przez władze krajowe i 
regionalne oraz odpowiednio finansowane 
w ramach sieci TEN-T, Funduszu 
Spójności i EFRR oraz innych 
instrumentów inżynierii finansowej 
finansowanych przez UE;

Or. ro

Poprawka 43
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji o zadbanie, by 
regionalne towarowe porty lotnicze, a 
także pasażerskie porty lotnicze były ujęte 
w programach UE; podkreśla, że 
towarowe porty lotnicze nadal mogą mieć 
podstawowe znaczenie dla rozwoju 
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regionalnego, nawet jeśli regionalne 
pasażerskie porty lotnicze uważa się za 
nieopłacalne;

Or. en

Poprawka 44
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest zdania, że mając na względzie 
spójność terytorialną, należy uwzględnić 
rozwój działalności regionalnych portów 
lotniczych w ramach działań na rzecz 
współpracy terytorialnej, tak aby zapewnić 
równowagę transportu lotniczego między 
regionami oraz istnienie połączeń 
transportowych w skoordynowanej sieci;

Or. pt

Poprawka 45
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego.

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego, a także, w stosownych 
przypadkach, w obecnych i przyszłych 
strategiach makroregionalnych;

Or. fr
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Poprawka 46
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju
regionalnego.

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego, 
w szczególności w zintegrowanych 
planach mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego;

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną, 
uwzględniającą również współpracę 
transgraniczną, porty lotnicze były ujęte w 
regionalnych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz uwzględnione w 
strategiach rozwoju regionalnego;

Or. ro

Poprawka 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego.

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego;

Or. fr

Poprawka 49
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego;

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 
porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
i regionalnego w sposób odpowiadający 
ich rzeczywistemu znaczeniu;

Or. es

Poprawka 50
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 

7. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do zadbania, 
by zgodnie z odnośną oceną terytorialną 



PE478.609v01-00 28/29 AM\887668PL.doc

PL

porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego;

porty lotnicze były ujęte w regionalnych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz uwzględnione w strategiach rozwoju 
regionalnego; sugeruje, aby Komisja i 
władze państw członkowskich uwzględniły 
znaczenie regionalnych portów lotniczych 
w ramach przyszłych umów o 
partnerstwie;

Or. ro

Poprawka 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina w tym kontekście, jak 
ważne jest opracowanie, zaplanowanie i 
wdrożenie wspólnych strategii na szczeblu 
transgranicznym w zakresie rozbudowy i 
dostępności infrastruktury lotniskowej; 
podkreśla w związku z tym znaczenie
europejskiej współpracy terytorialnej dla 
wypracowania tych skoordynowanych 
strategii oraz pilny charakter niektórych 
inwestycji transgranicznych; wzywa, aby 
wszelka koordynacja na szczeblu 
makroregionalnym zawierała w swojej 
strategii pogłębioną analizę integracji 
sieci transportowych, zwłaszcza 
lotniczych, w celu osiągnięcia rzeczywistej 
spójności społecznej i terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 52
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie, aby we 
współpracy z Komisją szukały 
odpowiednich rozwiązań związanych z 
ustanowieniem systemu opłat 
lotniskowych, który oprócz zwykłych 
celów podatkowych miałby również wpływ 
na aspekty niezbędne dla zapewnienia 
konkurencyjności całego systemu 
europejskiego transportu lotniczego, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionów 
najbardziej oddalonych i wyspiarskich;

Or. es

Poprawka 53
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie rozwoju 
konkurencyjności regionów najbardziej 
oddalonych oraz zintensyfikowania 
integracji regionalnej, tak aby zmniejszyć 
opóźnienie gospodarcze tych regionów 
względem gospodarki europejskiej;

Or. ro


