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Poprawka 1
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z 
dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczącą 
reformy wspólnej polityki rybołówstwa 
(COM(2009)0163),

skreślone

Or. fr

Poprawka 2
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
6 listopada 2009 r. zatytułowany 
„Elementy nowego partnerstwa UE z 
krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ)” 
(COM(2009)0623),

skreślone

Or. fr

Poprawka 3
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
lutego 2010 r. w sprawie zielonej księgi 
Komisji dotyczącej reformy wspólnej 

skreślone
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polityki rybołówstwa3,

Or. fr

Poprawka 4
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Protokół o dostępie do 
zasobów genetycznych oraz 
sprawiedliwym i równym podziale korzyści 
wynikających z wykorzystania tych 
zasobów (protokół z Nagoi) odnoszący się 
do Konwencji o różnorodności 
biologicznej, podpisany przez UE dnia 23 
czerwca 2011 r.,

Or. fr

Poprawka 5
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 
maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki 
spójności w realizację celów lizbońskich i 
celów strategii UE 20204,

skreślone

Or. fr

Poprawka 6
Nuno Teixeira
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Projekt rezolucji
Odniesienie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
30 czerwca 2010 r. zatytułowany „Europa 
– najpopularniejszy kierunek turystyczny 
na świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego” 
(COM(2010)0352),

skreślone

Or. fr

Poprawka 7
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
26 sierpnia 2010 r. zatytułowany 
„Europejska agenda cyfrowa” 
(COM(2010)0245),

skreślone

Or. fr

Poprawka 8
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 18

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
15 września 2010 r. zatytułowany 
„»Mobilna młodzież«. Inicjatywa na rzecz 
uwolnienia potencjału młodzieży 
ku inteligentnemu, trwałemu 
i sprzyjającemu włączeniu społecznemu 
wzrostowi gospodarczemu w Unii 

skreślone
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Europejskiej” (COM(2010)0477),

Or. fr

Poprawka 9
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
6 października 2010 r. zatytułowany 
„Projekt przewodni strategii »Europa 
2020« – Unia innowacji” 
(COM(2010)0546),

skreślone

Or. fr

Poprawka 10
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 22

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 
grudnia 2010 r. w sprawie dobrego 
sprawowania rządów w odniesieniu do 
polityki regionalnej UE: procedury 
wsparcia i kontroli przez Komisję 
Europejską6,

skreślone

Or. fr

Poprawka 11
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 23
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 
października 2010 r. w sprawie 
zintegrowanej polityki morskiej – ocena 
dokonanych postępów i nowe wyzwania7,

skreślone

Or. fr

Poprawka 12
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 24

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
27 października 2010 r. zatytułowany „W 
kierunku Aktu o jednolitym rynku. W 
stronę społecznej gospodarki rynkowej o 
wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji 
na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, 
przedsiębiorczości i wymiany” 
(COM(2010)0608),

skreślone

Or. fr

Poprawka 13
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
24 stycznia 2011 r. zatytułowany 
„Zintegrowana polityka przemysłowa w 
erze globalizacji. Konkurencyjność i 
zrównoważony rozwój na pierwszym 
planie” (COM(2010)0614),

skreślone
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Or. fr

Poprawka 14
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 26

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 
grudnia 2010 r. w sprawie osiągnięcia 
prawdziwej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej – warunek sine 
qua non globalnej konkurencyjności?8,

skreślone

Or. fr

Poprawka 15
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 27

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
9 listopada 2010 r. zatytułowany „Wnioski 
z piątego sprawozdania w sprawie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej: przyszłość polityki 
spójności” (COM(2010)0642),

skreślone

Or. fr

Poprawka 16
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 28
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
23 listopada 2010 r. zatytułowany 
„Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia: europejski wkład w pełne 
zatrudnienie” (COM(2010)0682),

skreślone

Or. fr

Poprawka 17
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 29

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
16 grudnia 2010 r. zatytułowany 
„Europejska platforma współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym: europejskie ramy na rzecz 
spójności społecznej i terytorialnej” 
(COM(2010)0758),

skreślone

Or. fr

Poprawka 18
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 30

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
26 stycznia 2011 r. zatytułowany „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów –
inicjatywa przewodnia strategii »Europa 
2020«” (COM(2011)0021),

skreślone

Or. fr
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Poprawka 19
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 31

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 
marca 2011 r. w sprawie polityki 
przemysłowej w dobie globalizacji9,

skreślone

Or. fr

Poprawka 20
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 32

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając białą księgę Komisji 
zatytułowaną „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu” (COM(2011)0144),

skreślone

Or. fr

Poprawka 21
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 33

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 
czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania 
2010 dotyczącego wprowadzania 

skreślone
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programów polityki spójności na lata 
2007-201310,

Or. fr

Poprawka 22
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 34

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 
czerwca 2011 r. w sprawie aktualnej 
sytuacji i przyszłych synergii na rzecz 
większej skuteczności EFRR i innych 
funduszy strukturalnych11,

skreślone

Or. fr

Poprawka 23
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 35

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 
maja 2011 r. zatytułowaną „Unia 
innowacji: przekształcanie Europy po 
zakończeniu kryzysu na świecie”12,

skreślone

Or. fr

Poprawka 24
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 36
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 
czerwca 2011 r. w sprawie wyjścia poza 
PKB – pomiar postępu w zmieniającym 
się świecie13,

skreślone

Or. fr

Poprawka 25
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 37

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 
maja 2011 r. w sprawie programu 
„Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania 
europejskiego systemu kształcenia 
ogólnego i zawodowego14,

skreślone

Or. fr

Poprawka 26
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 38

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 
maja 2010 r. w sprawie nowej agendy 
cyfrowej dla Europy: 2015.eu15,

skreślone

Or. fr

Poprawka 27
Nuno Teixeira
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Projekt rezolucji
Odniesienie 39

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 
czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość – nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej16,

skreślone

Or. fr

Poprawka 28
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 42

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 
lipca 2011 r. w sprawie piątego 
sprawozdania Komisji w sprawie 
spójności oraz strategii w dziedzinie 
polityki spójności po 2013 r.17,

skreślone

Or. fr

Poprawka 29
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 43

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
13 lipca 2011 r. w sprawie reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa 
(COM(2011)417),

skreślone
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Or. fr

Poprawka 30
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 44

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 
września 2011 r. w sprawie poziomu 
wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności: 
wnioski dotyczące przyszłości polityki 
spójności UE18,

skreślone

Or. fr

Poprawka 31
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 45

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 
września 2011 r. w sprawie Europy jako 
najpopularniejszego kierunku 
turystycznego na świecie – nowe ramy 
polityczne dla europejskiego sektora 
turystycznego19,

skreślone

Or. fr

Poprawka 32
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 46
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 
października 2011 r. w sprawie Programu 
na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia20

skreślone

Or. fr

Poprawka 33
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 47

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 2011 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 
(COM(2011)615),

skreślone

Or. fr

Poprawka 34
Nuno Teixeira
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Projekt rezolucji
Odniesienie 48

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

skreślone

Or. fr

Poprawka 35
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 49

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1084/2006 (COM(2011)0612),

skreślone

Or. fr

Poprawka 36
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 50

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący skreślone
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rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1081/2006 (COM(2011)0607),

Or. fr

Poprawka 37
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 51

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie Programu 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych (COM(2011)0609),

skreślone

Or. fr

Poprawka 38
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 52

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
(COM(2011)0611),

skreślone
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Or. fr

Poprawka 39
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 53

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 
października 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT) w celu doprecyzowania, 
uproszczenia i usprawnienia procesu 
tworzenia takich ugrupowań oraz ich 
funkcjonowania COM(2011)0610),

skreślone

Or. fr

Poprawka 40
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 56

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 
października 2011 r. w sprawie 
Europejskiej platformy współpracy w 
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym22,

skreślone

Or. fr
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Poprawka 41
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 58

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Program prac Komisji na 
rok 2012 „Odnowa Europy” z dnia 15 
listopada 2011 r. (COM(2011)0777),

skreślone

Or. fr

Poprawka 42
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 59

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. 
ustanawiające Program na rzecz dalszego 
rozwoju zintegrowanej polityki morskiej23,

skreślone

Or. fr

Poprawka 43
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 60

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
30 listopada 2011 r. zatytułowany 
„»Horyzont 2020« – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji” 
(COM(2011)0808), wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 

skreślone
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Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2011 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” 
– program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) 
COM(2011)0809) oraz wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
zasady uczestnictwa i upowszechniania 
dla programu „Horyzont 2020” –
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) 
(COM(2011)0810),

Or. fr

Poprawka 44
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Odniesienie 61

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 
grudnia 2011 r. w sprawie planu 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego 
i zasobooszczędnego systemu transportu24,

skreślone

Or. fr

Poprawka 45
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Odniesienie 65

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument z dnia 6 lipca 
2010 r. przesłany do przewodniczącego 
Komisji Europejskiej José Manuela Durão 
Barroso przez posłów do Parlamentu 

– uwzględniając wspólną platformę z dnia 
6 lipca 2010 r. przesłaną do 
przewodniczącego Komisji Europejskiej 
José Manuela Durão Barroso przez 
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Europejskiego z regionów najbardziej 
oddalonych, dotyczący priorytetów polityki 
spójności w takich regionach po roku 
2013,

konferencję posłów do Parlamentu 
Europejskiego z regionów najbardziej 
oddalonych,

Or. fr

Poprawka 46
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w Traktacie 
przewidziano odmienne zastosowanie 
przepisów tego Traktatu w odniesieniu do 
regionów najbardziej oddalonych, 
przyznając im na podstawie art. 349 
TFUE specjalne traktowanie oraz 
odpowiednie ramy, które określają status 
regionu najbardziej oddalonego,

A. mając na uwadze, że w art. 349 
Traktatu przewidziano odrębną podstawę 
prawną, opartą na prawie pierwotnym, 
dzięki której umocnił się specjalny status 
prawny regionu najbardziej oddalonego z 
korzyścią dla tych regionów,

Or. fr

Poprawka 47
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w Traktacie 
przewidziano odmienne zastosowanie 
przepisów tego Traktatu w odniesieniu do 
regionów najbardziej oddalonych, 
przyznając im na podstawie art. 349 TFUE 
specjalne traktowanie oraz odpowiednie 
ramy, które określają status regionu 
najbardziej oddalonego,

A. mając na uwadze, że w Traktacie 
przewidziano odmienne zastosowanie 
przepisów tego Traktatu i wspólnej polityki 
w odniesieniu do regionów najbardziej 
oddalonych, przyznając im na podstawie 
art. 349 TFUE specjalne traktowanie oraz 
odpowiednie ramy, które określają status 
regionu najbardziej oddalonego,
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Or. fr

Poprawka 48
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że regiony 
najbardziej oddalone charakteryzuje pięć 
oryginalnych cech, które silnie odróżniają 
je od wszystkich pozostałych regionów lub 
terytoriów Unii Europejskiej, a 
mianowicie:
1) przynależność do podwójnego obszaru 
geopolitycznego, złożonego z jednej strony 
z lokalnego obszaru geograficznego, który 
nie jest częścią Unii Europejskiej, a z 
drugiej – z obszaru przynależności 
politycznej,
2) względne odosobnienie wynikające z 
bardzo dużego oddalenia od kontynentu 
europejskiego, pogłębione przez 
wyspiarski charakter lub niedostępność,
3) bardzo niewielkie rozmiary lokalnego 
rynku wewnętrznego, związane z liczbą 
mieszkańców,
4) warunki geograficzne i klimatyczne 
ograniczające rozwój lokalny sektorów 
pierwszego i drugiego (brak surowców, 
charakter archipelagowy, obszary 
aktywne sejsmicznie, skrajne zjawiska 
klimatyczne itp.),
5) zależność gospodarcza od niewielkiej 
liczby produktów i dziedzin produkcji, czy 
wręcz od jednego tylko produktu.

Or. fr
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Poprawka 49
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pogarszanie się 
sytuacji gospodarczej związane z kryzysem 
gospodarczym i finansowym jest znacznie 
poważniejsze w regionach najbardziej 
oddalonych niż w pozostałych 
europejskich regionach, co wskazuje na 
słabość strukturalną ich gospodarek;

Or. es

Poprawka 50
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że celem Programu 
szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich (POSEI), który 
zaczął obowiązywać w latach 1989–1991 
we wszystkich regionach najbardziej 
oddalonych, jest umożliwienie aktywnego 
udziału tych regionów w dynamice rynku 
wewnętrznego poprzez połączenie działań 
wielosektorowych, w tym dostosowanie 
polityki unijnej do warunków 
regionalnych, ustanowienie konkretnych 
środków mających na celu zmniejszenie 
kosztów związanych z położeniem 
geograficznym tych regionów, jak również 
wspieranie produktów lokalnych na rynku 
regionalnym i zwiększenie wydajności 
sektorów tradycyjne związanych z 
wywozem,

Or. fr



PE483.761v01-00 24/92 AM\894372PL.doc

PL

Poprawka 51
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia „UE 
2020” przewiduje inteligentny i 
zrównoważony rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu i powinna 
odpowiednio uwzględniać wymiar 
regionów najbardziej oddalonych oraz że 
warunki wyjściowe w regionach 
najbardziej oddalonych do osiągnięcia 
takich celów są bardziej niekorzystne niż w 
innych regionach, a także że regiony te 
planują współpracować na rzecz 
osiągnięcia pięciu celów w zakresie 
zatrudnienia, innowacji, edukacji 
włączenia społecznego, klimatu i energii, 
które mają zostać osiągnięte do roku 2020 
r.,

B. Mając na uwadze, że polityka spójności 
powinna być dostosowana do strategii 
Europa 2020 i że przewiduje ona 
zorganizowanie inicjatyw politycznych 
ukierunkowanych na inteligentny i 
zrównoważony rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu, wspierających 
gospodarkę o wysokim poziomie 
zatrudnienia, opartą na spójności 
społecznej i terytorialnej, powinna 
odpowiednio uwzględniać wymiar 
regionów najbardziej oddalonych; mając 
na uwadze, że warunki wyjściowe w 
regionach najbardziej oddalonych do 
osiągnięcia takich celów są bardziej 
niekorzystne niż w innych regionach, a 
także że regiony te planują współpracować 
na rzecz osiągnięcia pięciu celów w 
zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji 
włączenia społecznego, klimatu i energii, 
które mają zostać osiągnięte do roku 2020 
r.,

Or. es

Poprawka 52
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w regionach 
najbardziej oddalonych konieczność 
ukierunkowania inteligentnego i trwałego 
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rozwoju, sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, na wykorzystanie ich 
potencjału i na wzrost w klastrach 
doskonałości nie może jednak pomijać ani 
utrudnień strukturalnych, jakie występują 
w tych regionach, ani podstawowej roli, 
jaką w rozwoju odgrywają tradycyjne 
sektory;

Or. es

Poprawka 53
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze ważną rolę, jaką 
polityka spójności odgrywa w tych 
regionach w zakresie zmniejszania 
nierówności, integracji tych regionów w 
ramach rynku wewnętrznego oraz na ich 
obszarach geograficznych, a także w 
zakresie osiągania celów strategii „UE 
2020”, w ramach której podstawowymi 
instrumentami są fundusze europejskie,

C. Mając na uwadze, że pomimo ważnej 
roli, jaką polityka spójności odgrywa w 
tych regionach w zakresie zmniejszania 
nierówności, integracji tych regionów w 
ramach rynku wewnętrznego oraz na ich 
obszarach geograficznych, a także w 
zakresie osiągania celów strategii „UE 
2020”, w ramach której podstawowymi 
instrumentami są fundusze europejskie, ta 
polityka europejska nie może sama w 
sobie rozwiązać wszystkich trudności, na 
jakie napotykają regiony najbardziej 
oddalone,

Or. es

Poprawka 54
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze ważną rolę, jaką C. mając na uwadze ważną rolę, jaką 
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polityka spójności odgrywa w tych 
regionach w zakresie zmniejszania 
nierówności, integracji tych regionów w 
ramach rynku wewnętrznego oraz na ich 
obszarach geograficznych, a także w 
zakresie osiągania celów strategii „UE 
2020”, w ramach której podstawowymi 
instrumentami są fundusze europejskie,

polityka spójności odgrywa w tych 
regionach w zakresie zmniejszania 
nierówności, integracji tych regionów w 
ramach rynku wewnętrznego oraz na ich 
obszarach geograficznych, wspierania 
rozwoju ekonomicznego tych regionów i 
konwergencji z kontynentalną UE, a także 
w zakresie osiągania celów strategii „UE 
2020”, w ramach której podstawowymi 
instrumentami są fundusze europejskie,

Or. lt

Poprawka 55
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze jednoznaczne 
zachowanie autonomii działania w 
ramach polityki spójności oraz jej celów 
dotyczących zmniejszenia dysproporcji 
regionalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem terytoriów mniej 
uprzywilejowanych;

Or. pt

Poprawka 56
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze to, że wielkim 
wyzwaniem stojącym przed gospodarkami 
regionów najbardziej oddalonych jest 
przekształcenie ich ograniczeń w 
możliwości rozwoju oraz że nowe 

D. mając na uwadze to, że wielkim 
wyzwaniem stojącym przed gospodarkami 
regionów najbardziej oddalonych jest 
ponowne zdobycie rynku wewnętrznego 
tych regionów dzięki zrównoważonemu 
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wyzwania o charakterze globalnym, takie 
jak globalizacja, zmiana klimatu, 
zaopatrzenie w energię oraz rozwój energii 
ze źródeł odnawialnych, a także presja 
demograficzna, wymagają koordynacji 
polityk i instrumentów Unii Europejskiej,

rolnictwu w celu stawienia czoła 
zależności żywnościowej oraz że nowe 
wyzwania o charakterze globalnym, takie 
jak globalizacja, zmiana klimatu, 
zaopatrzenie w energię, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych, ochrona 
różnorodności biologicznej, włączenie 
społeczne oraz ograniczanie ubóstwa, a 
także presja demograficzna, wymagają 
koordynacji polityk i instrumentów Unii 
Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 57
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze to, że wielkim 
wyzwaniem stojącym przed gospodarkami 
regionów najbardziej oddalonych jest 
przekształcenie ich ograniczeń w 
możliwości rozwoju oraz że nowe 
wyzwania o charakterze globalnym, takie 
jak globalizacja, zmiana klimatu, 
zaopatrzenie w energię oraz rozwój energii 
ze źródeł odnawialnych, a także presja 
demograficzna, wymagają koordynacji 
polityk i instrumentów Unii Europejskiej,

D. Mając na uwadze to, że wielkim 
zadaniem stojącym przed gospodarkami 
regionów najbardziej oddalonych jest 
przekształcenie ich ograniczeń w 
możliwości rozwoju oraz że wyzwania, 
takie jak globalizacja, zmiana klimatu, 
zaopatrzenie w energię oraz rozwój energii 
ze źródeł odnawialnych, zrównoważone 
gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
morskimi i rolnymi, a także presja 
demograficzna, wymagają koordynacji 
wszystkich polityk i instrumentów Unii 
Europejskiej,

Or. es

Poprawka 58
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze to, że wielkim 
wyzwaniem stojącym przed gospodarkami 
regionów najbardziej oddalonych jest 
przekształcenie ich ograniczeń w 
możliwości rozwoju oraz że nowe 
wyzwania o charakterze globalnym, takie 
jak globalizacja, zmiana klimatu, 
zaopatrzenie w energię oraz rozwój energii 
ze źródeł odnawialnych, a także presja 
demograficzna, wymagają koordynacji 
polityk i instrumentów Unii Europejskiej,

D. mając na uwadze to, że wielkim 
wyzwaniem stojącym przed gospodarkami 
regionów najbardziej oddalonych jest 
przekształcenie ich ograniczeń w 
możliwości rozwoju dzięki dysponowaniu 
instrumentami zmniejszającymi 
nierówności w zakresie swobodnego 
przepływu osób oraz towarów, kapitałów i 
usług oraz że nowe wyzwania o 
charakterze globalnym, takie jak 
globalizacja, zmiana klimatu, zaopatrzenie 
w energię oraz rozwój energii ze źródeł 
odnawialnych, a także presja 
demograficzna, wymagają koordynacji 
polityk i instrumentów Unii Europejskiej,

Or. pt

Poprawka 59
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że regiony 
najbardziej oddalone, ze względu na 
niestabilność ich struktur produkcyjnych, 
są szczególnie dotknięte negatywnymi 
skutkami obecnego kryzysu 
gospodarczego, społecznego i 
finansowego;

Or. fr

Poprawka 60
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że poprzez 
zmniejszenie o ponad 46% pozycji budżetu 
przeznaczonej na finansowanie regionów 
najbardziej oddalonych i regionów o 
niskiej gęstości zaludnienia w swoim 
wniosku w sprawie przyszłych 
wieloletnich ram finansowych 2014–2020 
Komisja Europejska przypuszcza 
bezprecedensowy frontalny atak na te 
terytoria, czyniąc z nich jedyne regiony 
europejskie, które doświadczą 
rzeczywistego zmniejszenia środków 
finansowych między jednym a drugim 
okresem programowania bez zmiany 
kategorii;

Or. fr

Poprawka 61
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że polityka 
spójności powinna nadal być jednym z 
głównych instrumentów europejskich 
działań na rzecz zmniejszenia nierówności 
rozwojowych w regionach europejskich w 
ogólności, a w regionach najbardziej 
oddalonych w szczególności,

Or. es

Poprawka 62
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Punkt Db preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że europejskie 
inwestycje w regiony najbardziej oddalone 
nie są jedynie przejawem polityki 
nadrabiania zaległości i kompensowania 
utrudnień, lecz są także inwestycjami 
realizowanymi z korzyścią i z zyskiem dla 
całej Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 63
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt Db preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze niedostosowanie 
sektora bankowego do cech gospodarek 
regionów najbardziej oddalonych, które 
objawia się skrajnie przesadną 
ostrożnością, czy wręcz niewydolnością 
dostawców usług finansowych, co pociąga 
za sobą poważne trudności w dostępie 
innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP do finansowania;

Or. fr

Poprawka 64
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt Dc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze niedostosowanie 
zasady 150 kilometrów, stosowanej w 
ramach współpracy transgranicznej, do 
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wyspiarskich warunków panujących w 
większości regionów najbardziej 
oddalonych, jak również trwałe 
utrzymywanie przez te regiony prawie 
wyłącznych stosunków gospodarczych z 
odpowiednimi państwami członkowskimi i 
niewystarczającą wymianę gospodarczą z 
pozostałymi państwami Unii Europejskiej 
oraz z sąsiadami z regionalnego basenu 
morskiego;

Or. fr

Poprawka 65
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt Dd preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze wyjątkowy wkład 
regionów najbardziej oddalonych w 
różnorodność biologiczną Unii 
Europejskiej oraz nie w pełni 
wykorzystany, nieokreślony potencjał w 
zakresie farmakopei, turystyki i przyszłego 
użycia, stanowiący bezcenne dziedzictwo 
dla przyszłych pokoleń;

Or. fr

Poprawka 66
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt De preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze niedostosowanie 
sektora rybołówstwa do specyficznych 
warunków naturalnych panujących w 
regionach najbardziej oddalonych, 
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niedostosowanie analizy zasobów rybnych 
i różnorodność floty rybackiej w tych 
regionach, jak również znaczenie sektora 
morskiego dla funkcjonowania tych 
terytoriów i dla całej Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 67
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Punkt Df preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Df. mając na uwadze, że szczególnie 
wysokie koszty utrzymania w regionach 
najbardziej oddalonych mają wyjątkowo 
poważne następstwa natury społecznej i 
socjalnej, których przejawem były 
rozmaite zamieszki we francuskich 
departamentach zamorskich w latach 
2009, 2011 i 2012;

Or. fr

Poprawka 68
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że na mocy Traktatu regiony 
najbardziej oddalone mają prawo do 
odmiennego i wspólnego podejścia, co 
powinno się przekładać na dostęp do 
maksymalnego poziomu wsparcia 
niezależnie od stopnia rozwoju, oraz że ich 
wyjątkowość należy odpowiednio 
uwzględniać i chronić, przy czym regiony 
te nie mogą być traktowane tak samo jak 

1. Podkreśla, że na mocy Traktatu regiony 
najbardziej oddalone mają prawo do 
odmiennego i wspólnego podejścia, co 
pozwala im korzystać z maksymalnego 
poziomu wsparcia niezależnie od stopnia 
rozwoju wyrażanego jako dochód per 
capita, tak aby odpowiednio uwzględniać i 
chronić ich właściwości;
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pozostałe regiony europejskie;

Or. es

Poprawka 69
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że na mocy Traktatu regiony 
najbardziej oddalone mają prawo do 
odmiennego i wspólnego podejścia, co 
powinno się przekładać na dostęp do 
maksymalnego poziomu wsparcia 
niezależnie od stopnia rozwoju, oraz że ich 
wyjątkowość należy odpowiednio 
uwzględniać i chronić, przy czym regiony 
te nie mogą być traktowane tak samo jak 
pozostałe regiony europejskie;

1. podkreśla, że na mocy Traktatu regiony 
najbardziej oddalone mają prawo do 
odmiennego i wspólnego podejścia, co 
powinno się przekładać na dostęp do 
maksymalnego poziomu wsparcia 
niezależnie od stopnia rozwoju, oraz że ich 
wyjątkowość należy odpowiednio 
uwzględniać i chronić, przy czym regiony 
te powinny być przedmiotem odmiennego 
traktowania w określonych dziedzinach;

Or. fr

Poprawka 70
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że na mocy Traktatu regiony 
najbardziej oddalone mają prawo do 
odmiennego i wspólnego podejścia, co 
powinno się przekładać na dostęp do 
maksymalnego poziomu wsparcia 
niezależnie od stopnia rozwoju, oraz że ich 
wyjątkowość należy odpowiednio 
uwzględniać i chronić, przy czym regiony 
te nie mogą być traktowane tak samo jak 
pozostałe regiony europejskie;

1. podkreśla, że na mocy Traktatu regiony 
najbardziej oddalone mają prawo do 
odmiennego i wspólnego podejścia, co 
powinno się przekładać na dostęp do 
maksymalnego poziomu wsparcia, oraz że 
ich wyjątkowość należy odpowiednio 
uwzględniać i chronić, przy czym regiony 
te nie mogą być traktowane tak samo jak 
pozostałe regiony europejskie;
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Or. pt

Poprawka 71
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że na mocy Traktatu regiony 
najbardziej oddalone mają prawo do 
odmiennego i wspólnego podejścia, co 
powinno się przekładać na dostęp do 
maksymalnego poziomu wsparcia 
niezależnie od stopnia rozwoju, oraz że ich 
wyjątkowość należy odpowiednio 
uwzględniać i chronić, przy czym regiony 
te nie mogą być traktowane tak samo jak 
pozostałe regiony europejskie;

1. podkreśla, że w szczególności na mocy 
art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej regiony najbardziej oddalone 
mają prawo do odmiennego i wspólnego 
podejścia, co powinno się przekładać na 
dostęp do maksymalnego poziomu 
wsparcia niezależnie od stopnia rozwoju, 
oraz że ich wyjątkowość należy 
odpowiednio uwzględniać i chronić, przy 
czym regiony te nie mogą być traktowane 
tak samo jak pozostałe regiony 
europejskie;

Or. fr

Poprawka 72
Jens Nilsson, Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę na art. 2 protokołu 6 
traktatu o przystąpieniu Austrii, Finlandii 
i Szwecji1 oraz szczególną sytuację 
regionów o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia najbardziej wysuniętych na 
północ, która to sytuacja podobna jest do 
tej w regionach najbardziej oddalonych; 
jest przekonany, że regiony te dysponują 
potencjałem, który może odegrać 
decydującą rolę w przyszłej 
konkurencyjności i osiągnięciu celów 
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określonych w strategii „Europa 2020”; 
podkreśla zatem, że obszary te, stojące 
przed istotnymi wyzwaniami, powinny 
nadal otrzymywać takie samo wsparcie;
__________________
1 Dz.U. L 1 z 1.1.1995, s. 1.

Or. en

Poprawka 73
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że o ile w ramach statusu 
regionu najbardziej oddalonego 
stwierdzono, że regiony te różnią się 
znacznie od pozostałej części Unii 
Europejskiej (wyspiarski charakter, 
oddalenie, niewielka powierzchnia, 
zależność od małej liczby produktów), o 
tyle stwierdzono też, że regiony te różnią 
się między sobą i że należy w związku z 
tym znaleźć rozwiązania dostosowane do 
poszczególnych z nich;

Or. fr

Poprawka 74
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zgadza się, że regiony najbardziej 
oddalone powinny dążyć do realizacji 
celów określonych w strategii Europa 
2020, ale nalega na konieczność 
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dostosowania ich do sytuacji panującej w 
tych regionach, z uwzględnieniem różnic, 
warunków strukturalnych i potencjalnych 
korzyści,

Or. es

Poprawka 75
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. kładzie nacisk na to, że Komisja 
Europejska powinna częściej powoływać 
się na art. 349 TFUE, aby umożliwić 
regionom najbardziej oddalonym należytą 
integrację, pozwalającą na rozwój 
gospodarczy i społeczny w ramach rynku 
wewnętrznego i, szerzej, w ramach Unii 
Europejskiej; wzywa z naciskiem do 
wpisania znaczenia art. 349 TFUE, który 
jest podstawą polityki Unii na rzecz 
regionów najbardziej oddalonych, do 
porządku dziennego debat, w celu 
nadania temu artykułowi należnej mu 
wagi prawnej, instytucjonalnej i 
politycznej;

Or. fr

Poprawka 76
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. ocenia, że osiągnięcie celów 
określonych w strategii „Europa 2020” 
przez regiony najbardziej oddalone będzie 
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prawie niemożliwe, jeśli Komisja 
Europejska nie będzie stosować art. 349 
TFUE w odniesieniu do większej liczby 
dziedzin polityki (rybołówstwo, 
środowisko, rynek wewnętrzny, transport i 
in.); wzywa też w tym kontekście do 
wzmocnienia działu zajmującego się 
regionami najbardziej oddalonymi w 
ramach DG REGIO, tak aby dysponował 
on środkami umożliwiającymi pełnienie 
funkcji horyzontalnej w celu zapewnienia 
spójności ogółu polityk Unii w odniesieniu 
do regionów najbardziej oddalonych;

Or. fr

Poprawka 77
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów 
wsparcia przeznaczonych dla tych 
regionów; wnosi również o wydłużenie 
terminu wymagalności środków w 
regionach najbardziej oddalonych w celu 
ich lepszego wykorzystania;

skreślony

Or. pl



PE483.761v01-00 38/92 AM\894372PL.doc

PL

Poprawka 78
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium „PKB na 
jednego mieszkańca” nie odzwierciedla 
specyficznej rzeczywistości tych regionów 
i jest sprzeczny ze statusem regionu 
najbardziej oddalonego oraz z samym 
Traktatem; wzywa do tego, by poziom 
współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów 
wsparcia przeznaczonych dla tych 
regionów; wnosi również o wydłużenie 
terminu wymagalności środków w 
regionach najbardziej oddalonych w celu 
ich lepszego wykorzystania;

2. opowiada się za rozszerzeniem zakresu
kryteriów, mając na względzie wiek i 
zatrudnienie ludności w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że jednolite kryterium 
„PKB na jednego mieszkańca” nie 
odzwierciedla specyficznej rzeczywistości 
tych regionów i jest sprzeczne ze statusem 
regionu najbardziej oddalonego oraz z 
samym Traktatem;

Or. bg

Poprawka 79
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 

2. Opowiada się, w kontekście przyszłej 
polityki spójności, za uwzględnieniem 
szczególnej sytuacji regionów najbardziej 
oddalonych; nalega, aby Komisja w tym 
kontekście analizowała stosowność 
stosowania odmiennych kryteriów i
wskaźników, poza PKB, w celu ich 
kwalifikowania, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
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wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich 
lepszego wykorzystania;

rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
dlatego żąda stosowania konkretnego 
kryterium kwalifikacji, włączającego 
regiony najbardziej oddalone do kategorii 
regionów słabiej rozwiniętych, niezależnie 
od poziomu ich PKB, tak aby stosować do 
nich warunkowość tematyczną bardziej 
dostosowaną do ich konkretnej sytuacji; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych był najwyższy w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów i 
wynosił przynajmniej 85%; nalega na 
elastyczne stosowanie specjalnej dotacji 
EFRR i wnosi, w odniesieniu do 
wszystkich regionów najbardziej 
oddalonych, o uelastycznienie zasady 
automatycznego umorzenia kredytów w 
celu ich lepszego wykorzystania;

Or. es

Poprawka 80
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów, takich jak stopa 
bezrobocia, gęstość zaludnienia czy 
poziom inwestycji w badania i rozwój, w 
celu kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla 
specyficznych realiów tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
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przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego 
wykorzystania;

najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego 
wykorzystania;

Or. fr

Poprawka 81
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego 
wykorzystania;

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
apeluje w związku z tym o wprowadzenie 
jednego specyficznego kryterium, 
odnoszącego się do regionów najbardziej 
oddalonych jako regionów słabiej 
rozwiniętych, niezależnie od ich poziomu 
PKB, ponieważ takie podejście jest 
najlepiej dostosowane do szczególnej 
sytuacji tych regionów; wzywa do tego, by 
w zakresie spójności poziom 
współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego 
wykorzystania;
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Or. fr

Poprawka 82
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego 
wykorzystania;

2. opowiada się za stosowaniem 
odmiennych kryteriów, takich jak PKB+ 
(PKB na mieszkańca i współczynnik 
Giniego) oraz wskaźnik narażenia 
dotyczący zmian demograficznych, o 
którym mowa w sprawozdaniu „Regiony 
2020”, w celu kwalifikowania regionów 
najbardziej oddalonych do przyznania 
funduszy strukturalnych, jako że kryterium 
PKB na mieszkańca nie odzwierciedla 
specyficznej rzeczywistości tych regionów 
i jest sprzeczny ze statusem regionu 
najbardziej oddalonego oraz z samym 
Traktatem; wzywa do tego, by w zakresie 
spójności poziom współfinansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych wynosił 
85% w ramach wszystkich instrumentów 
wsparcia przeznaczonych dla tych 
regionów; wnosi również o wydłużenie 
terminu wymagalności środków w 
regionach najbardziej oddalonych w celu 
ich lepszego wykorzystania;

Or. fr

Poprawka 83
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. opowiada się za stosowaniem 2. opowiada się za stosowaniem 
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odmiennych kryteriów w celu 
kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego 
wykorzystania;

odmiennych kryteriów, powiązanych i 
rozpatrywanych wraz z kryterium PKB, w 
celu kwalifikowania regionów najbardziej 
oddalonych do przyznania funduszy 
strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej 
rzeczywistości tych regionów i jest 
sprzeczny ze statusem regionu najbardziej 
oddalonego oraz z samym Traktatem; 
wzywa do tego, by w zakresie spójności 
poziom współfinansowania dla regionów 
najbardziej oddalonych wynosił 85% w 
ramach wszystkich instrumentów wsparcia 
przeznaczonych dla tych regionów; wnosi 
również o wydłużenie terminu 
wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego 
wykorzystania;

Or. pt

Poprawka 84
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. ocenia w tym kontekście, że regiony 
najbardziej oddalone, które nie są objęte 
celem 1, powinny w przyszłości zostać 
ujęte w odrębnej kategorii w celu 
skutecznego i należytego zapewnienia 
wspólnotowego finansowania strategii 
unijnej na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych i kompensowania utrudnień 
występujących w tych regionach, zgodnie 
z art. 349 TFUE;

Or. fr

Poprawka 85
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover
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Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że należałoby w bardziej 
elastyczny sposób odnosić się do regionów 
najbardziej oddalonych w kontekście 
trzech pierwszych celów tematycznych 
przewidzianych w nowych wnioskach 
dotyczących rozporządzeń od 2014 r., 
dzięki czemu udałoby się uniknąć 
poważnego ograniczenia możliwości 
dywersyfikacji i rozwoju dotychczasowego 
potencjału, a także można by wykorzystać 
ich przewagę konkurencyjną,

Or. es

Poprawka 86
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 
2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek 
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

skreślony
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Or. en

Poprawka 87
Maurice Ponga, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 
2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek 
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

3. ocenia jako nie do przyjęcia i uznaje za 
nieuzasadnione przewidywane 
zmniejszenie o przynajmniej 40% 
dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu dla regionów najbardziej 
oddalonych, które zaproponowano na 
okres rozliczeniowy od 2014 do 2020 r.; 
wyraża ponadto zaniepokojenie z powodu 
wniosku Komisji, w którym przewidziano 
przeznaczenie co najmniej 50% 
dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu na działania przyczyniające 
się do dywersyfikacji i modernizacji 
gospodarki regionów najbardziej 
oddalonych, ponieważ byłoby to ze szkodą 
dla elastyczności tych regionów, 
niezbędnej do reagowania na panujące w 
nich niekorzystne warunki, o których 
mowa w art. 349 TFUE; twierdzi, że 
wysiłek finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania;

Or. fr

Poprawka 88
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 
2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek 
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

3. poddaje krytyce obniżenie kwot 
przeznaczonych dla regionów najbardziej 
oddalonych proponowane na okres 
rozliczeniowy od 2014 do 2020 r., które 
zakłada zmniejszenie środków 
przeznaczonych na ich rozwój o 7,5%, o 
70 mln mniej w stosunku do alokacji w 
poprzednim okresie i twierdzi, że wysiłek 
finansowy w kontekście polityki spójności 
nie może być w żadnym razie niższy niż w 
obecnym programie finansowania, 
przeciwnie, powinien zostać zwiększony 
celem konsekwentnego wdrażania 
strategii Europa 2020,

Or. es

Poprawka 89
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 
2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 
2014 do 2020 r. i wyraża zaniepokojenie z 
powodu zmiany przeznaczenia tego 
finansowania, mającego początkowo na 
celu kompensowanie skutków utrudnień 
strukturalnych występujących w tych 
regionach, i z powodu poświęcenia 50% 
przedmiotowych środków na realizację 
innych celów; opowiada się za tym, aby 
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zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

udział środków finansowych UE w 
przedmiotowym finansowaniu wynosił 
85%, podobnie jak w przypadku głównego 
nurtu EFRR; wzywa w tym kontekście do 
tego, aby wysiłek finansowy związany z 
wdrożeniem strategii „UE 2020” pociągał 
za sobą dostęp do wsparcia z funduszy 
europejskich co najmniej na takim samym 
poziomie jak w obecnym programie 
finansowania;

Or. fr

Poprawka 90
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 
2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek 
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

3. ocenia jako nieusprawiedliwiony i
niesłuszny wniosek Komisji dotyczący 
zmniejszenia o ponad 46% finansowania 
dla regionów najbardziej oddalonych i 
regionów o niskiej gęstości zaludnienia na 
okres rozliczeniowy od 2014 do 2020 r. i 
twierdzi, że wysiłek finansowy związany z 
wdrożeniem strategii „UE 2020” wymaga 
dostępu do wsparcia z funduszy 
europejskich co najmniej na takim samym 
poziomie, w ujęciu realnym, jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

Or. fr

Poprawka 91
Maria do Céu Patrão Neves
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 
2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek 
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

3. poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
bardzo poważne obniżenie kwot
przeznaczonych dla regionów najbardziej 
oddalonych proponowane na okres 
rozliczeniowy od 2014 do 2020 r., co może 
w decydujący sposób niekorzystnie 
wpłynąć nie tylko na osiągnięcie celów 
strategii „UE 2020” przez regiony 
najbardziej oddalone, lecz również – ze 
względu na swój nieproporcjonalny 
charakter – na wdrożenie skutecznej 
polityki spójności, i twierdzi, że wysiłek 
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

Or. pt

Poprawka 92
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Poddaje krytyce, w kontekście 
dodatkowego finansowania z EFRR, 
obniżenie kwot przeznaczonych dla 
regionów najbardziej oddalonych 
proponowane na okres rozliczeniowy od 

3. w kontekście dodatkowego finansowania 
z EFRR wskazuje na obniżenie kwot 
przeznaczonych dla regionów najbardziej 
oddalonych proponowane na okres 
rozliczeniowy od 2014 do 2020 r. i 
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2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek 
finansowy związany z wdrożeniem 
strategii „UE 2020” wymaga dostępu do 
wsparcia z funduszy europejskich co 
najmniej na takim samym poziomie jak w 
obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych 
kryteriów podziału środków w celu 
zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

twierdzi, że wysiłek finansowy związany z 
wdrożeniem strategii „UE 2020” wymaga 
dostępu do wsparcia z funduszy 
europejskich co najmniej na takim samym 
poziomie jak w obecnym programie 
finansowania; proponuje zastosowanie 
odmiennych kryteriów podziału środków w 
celu zapewnienia bardziej równomiernej 
dystrybucji pomiędzy regionami jako 
stałego elementu przyznawanego na 
jednolitych zasadach;

Or. fr

Poprawka 93
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że w niedawnym 
sprawozdaniu byłego hiszpańskiego 
ministra Pedra Solbesa Miry w sprawie 
regionów najbardziej oddalonych UE na 
jednolitym rynku ujawniono, że 
gospodarki regionów najbardziej 
oddalonych są prawie w każdym punkcie 
ograniczone przez dodatkowe koszty; 
zwraca też uwagę Komisji Europejskiej na 
zjawiska monopolu, nadużycia pozycji 
dominującej i karteli, które szerzą się 
zwłaszcza we francuskich regionach 
najbardziej oddalonych i prowadzą do 
niesłusznego uwypuklenia drożyzny 
utrzymania;

Or. fr

Poprawka 94
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
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Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę na to, że we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
przyszłego EFS nie wspomniano 
ponownie o sytuacji regionów najbardziej 
oddalonych, uwzględniając nie tylko ich 
uwarunkowania strukturalne wymienione 
w art. 349 TFUE, lecz także ich 
szczególną sytuację gospodarczą, które to 
względy plasują przedmiotowe regiony 
wśród regionów o najwyższej stopie 
bezrobocia w UE;

Or. fr

Poprawka 95
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. nalega na utrzymanie dodatkowej 
alokacji EFRR o specjalnym 
przeznaczeniu dla regionów najbardziej 
oddalonych i jest zdania, że minimalna 
alokacja jeśli chodzi o wysokość pomocy 
na mieszkańca powinna wynosić co 
najmniej tyle, ile wynosi obecnie; 
podkreśla również znaczenie powiązania 
tej dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu z trudnościami wskazanymi 
w art. 349 Traktatu i z celami 
szczegółowymi europejskiej strategii na 
rzecz regionów najbardziej oddalonych 
oraz zezwolenia na jej przeznaczenie 
zarówno na wydatki o charakterze 
administracyjnym, jak i na koszty 
operacyjne,
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Or. es

Poprawka 96
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla konieczność dostosowania
europejskich polityk fiskalnych i celnych 
na potrzeby wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarek regionów 
najbardziej oddalonych oraz stwierdza, że 
istnienie stref wolnocłowych nabiera 
istotnego znaczenia dla dywersyfikacji 
działalności gospodarczej oraz tworzenia 
kwalifikowanych miejsc pracy w tych 
regionach;

skreślony

Or. bg

Poprawka 97
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na konieczność dostosowania 
europejskich polityk fiskalnych i celnych 
na potrzeby wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarek regionów 
najbardziej oddalonych oraz stwierdza, że 
istnienie stref wolnocłowych nabiera 
istotnego znaczenia dla dywersyfikacji 
działalności gospodarczej oraz tworzenia 
miejsc pracy w tych regionach;

4. wskazuje na konieczność dostosowania 
europejskich polityk fiskalnych i celnych 
na potrzeby wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarek regionów 
najbardziej oddalonych oraz stwierdza, że 
istnienie stref wolnocłowych nabiera 
istotnego znaczenia dla dywersyfikacji 
działalności gospodarczej oraz tworzenia 
miejsc pracy w tych regionach; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
konkretnych rozwiązań, takich jak 
podatek od dokowania, dla finansowania 
samorządów lokalnych i dla 
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konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
wzywa do przedłużenia stosowania tego 
podatku na okres po 2014 r.; życzyłby 
sobie też utrwalenia szczegółowych 
odstępstw związanych z niektórymi 
produktami tradycyjnymi, jak np. rum;

Or. fr

Poprawka 98
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na konieczność dostosowania 
europejskich polityk fiskalnych i celnych 
na potrzeby wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarek regionów 
najbardziej oddalonych oraz stwierdza, że 
istnienie stref wolnocłowych nabiera 
istotnego znaczenia dla dywersyfikacji 
działalności gospodarczej oraz tworzenia 
miejsc pracy w tych regionach;

4. wskazuje na konieczność dostosowania 
europejskich polityk fiskalnych i celnych 
na potrzeby wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarek regionów 
najbardziej oddalonych oraz stwierdza, że 
istnienie odpowiednich mechanizmów 
podatkowych i celnych nabiera istotnego 
znaczenia dla dywersyfikacji działalności 
gospodarczej oraz tworzenia trwałych 
miejsc pracy w tych regionach;

Or. fr

Poprawka 99
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ocenia jako konieczne dostosowanie 
reguł pochodzenia w ramach umów 
handlowych zawartych przez Unię 
Europejską z państwami sąsiadującymi z 
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regionami najbardziej oddalonymi, aby 
lepiej uwzględnić specyfikę tych regionów 
w umowach przewidzianych dla całego 
obszaru gospodarczego UE, na którym 
dominują warunki społeczno-
ekonomiczne, geograficzne i klimatyczne 
różniące się gruntownie od warunków 
panujących w tych regionach;

Or. fr

Poprawka 100
Maurice Ponga, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. opowiada się za utrzymaniem 
szczególnego podejścia do regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie 
pomocy państwa i wzywa do skorygowania 
dyskryminacji wewnątrz grupy tych 
regionów, zważywszy, że nierówne 
obciążenia w zależności od PKB tych 
regionów stanowi czynnik powstawania 
nierównowagi w ich gronie;

5. przypomina, że zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. a) TFUE wszystkie regiony najbardziej 
oddalone korzystają z odstępstwa w 
zakresie pomocy państwa ze względu na 
ich sytuację strukturalną, gospodarczą i 
społeczną; opowiada się za utrzymaniem 
na obecnym poziomie dotacji na 
inwestycje dla dużych, średnich i małych 
przedsiębiorstw w tych regionach oraz za
możliwością przyznawania pomocy 
operacyjnej w warunkach elastycznych 
ram regulacyjnych;

Or. fr

Poprawka 101
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. opowiada się za utrzymaniem 
szczególnego podejścia do regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie pomocy 
państwa i wzywa do skorygowania 
dyskryminacji wewnątrz grupy tych 
regionów, zważywszy, że nierówne 
obciążenia w zależności od PKB tych 
regionów stanowi czynnik powstawania 
nierównowagi w ich gronie;

5. opowiada się za utrzymaniem 
szczególnego podejścia do regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie pomocy 
państwa poprzez utrzymanie na obecnym 
poziomie dotacji na inwestycje dla dużych, 
średnich i małych przedsiębiorstw oraz 
umożliwienie przyznawania pomocy 
operacyjnej niedegresywnej i 
nieograniczonej w czasie w warunkach 
elastycznych ram regulacyjnych, 
ponieważ udowodniono, że pomoc ta nie 
ma szkodliwego wpływu na konkurencję i 
że przyczynia się ona do osiągnięcia przez 
te regiony celów strategii „Europa 2020”, 
zwłaszcza dotyczących innowacji, badań i 
środowiska;

Or. fr

Poprawka 102
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. opowiada się za utrzymaniem 
szczególnego podejścia do regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie pomocy 
państwa i wzywa do skorygowania 
dyskryminacji wewnątrz grupy tych
regionów, zważywszy, że nierówne 
obciążenia w zależności od PKB tych 
regionów stanowi czynnik powstawania 
nierównowagi w ich gronie;

5. opowiada się za utrzymaniem 
szczególnego podejścia do regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie pomocy 
państwa;

Or. pt

Poprawka 103
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. opowiada się za utrzymaniem 
szczególnego podejścia do regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie pomocy 
państwa i wzywa do skorygowania 
dyskryminacji wewnątrz grupy tych 
regionów, zważywszy, że nierówne 
obciążenia w zależności od PKB tych 
regionów stanowi czynnik powstawania 
nierównowagi w ich gronie;

5. opowiada się za utrzymaniem 
szczególnego podejścia do regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie pomocy 
państwa, zważywszy, że nierówne 
obciążenia w zależności od PKB tych 
regionów stanowi czynnik powstawania 
nierównowagi w ich gronie;

Or. fr

Poprawka 104
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża sprzeciw w związku z 
możliwym wycofaniem funduszy lub 
możliwości inwestycyjnych z regionów lub 
programów ze względu na niedopełnienie 
przez odpowiednie państwo członkowskie 
określonych zobowiązań o charakterze 
makroekonomicznym lub finansowym;

Or. pt

Poprawka 105
Maurice Ponga, Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla konieczność poprawy 
dostępu do finansowania przedsiębiorstw 
z regionów najbardziej oddalonych, w 
szczególności poprzez ustanowienie 
dialogu z grupą EBI i poprzez wspieranie 
zarówno tworzenia lokalnych funduszy 
inwestycyjnych w każdym z tych regionów, 
jak i rozwoju regionalnych rynków 
wysokiego ryzyka;

Or. fr

Poprawka 106
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. ocenia, że celem działań 
wspólnotowych powinno być odgrywanie 
wiodącej roli i pobudzanie inicjatywy w 
celu tworzenia w regionach najbardziej 
oddalonych centrów doskonałości, dzięki 
oparciu się na sektorach, w których 
wykorzystywane są atuty i wiedza 
fachowa, takich jak gospodarowanie 
odpadami, energia odnawialna, 
niezależność energetyczna, różnorodność 
biologiczna, mobilność studentów, 
badania z dziedziny klimatu czy też 
zarządzanie kryzysowe;

Or. fr

Poprawka 107
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. ocenia, że o ile działania podjęte na 
skalę kontynentu europejskiego i na 
podstawie jego ogólnej charakterystyki 
wciąż nie są skuteczne w regionach 
najbardziej oddalonych, o tyle 
mechanizmy eksperymentalne, na których 
stosowanie zezwala art. 349 Traktatu i 
które odniosły prawdziwy sukces, mogą 
zostać wprowadzone na pozostałym 
terytorium Unii; zachęca Komisję do 
maksymalnego wykorzystania 
eksperymentów w tych regionach do celów 
innowacyjnego, solidarnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 108
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. stwierdza, że jest konieczne, aby 
obywatele regionów najbardziej 
oddalonych korzystali z dobrodziejstw 
rynku wewnętrznego na równi z innymi 
obywatelami Unii Europejskiej i wzywa do 
podjęcia działań zgodnie z zaleceniami 
sformułowanymi w sprawozdaniu 
Solbesa; apeluje o rozważenie możliwości 
opracowania odrębnych ram dotyczących 
pomocy państwa w regionach najbardziej 
oddalonych;

Or. fr
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Poprawka 109
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. stwierdza, że inwestycje na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu w 
ramach polityki regionalnej w regionach 
najbardziej oddalonych są stosunkowo 
niewielkie; uściśla, że inwestycje w 
działalność zwiększającą negatywne 
skutki zmiany klimatu w ramach polityki 
regionalnej w tych regionach są większe, 
niż inwestycje na rzecz naprawy szkód 
wyrządzonych przez zmianę klimatu; w 
tym kontekście, z myślą o jak 
najpełniejszym osiągnięciu celów strategii 
„Europa 2020” popiera wniosek zawarty 
w analizie opublikowanej w lipcu 2011 r. 
przez Komisję Rozwoju Regionalnego, 
dotyczący uwzględnienia kryterium 
związanego ze zmianą klimatu w 
przypadku każdego projektu 
finansowanego ze środków polityki 
spójności w celu oceny wpływu danego 
projektu na klimat;

Or. fr

Poprawka 110
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla znaczenie usług publicznych 
dla spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej regionów najbardziej 
oddalonych, zwłaszcza w sektorach 
transportu lotniczego i morskiego, usług 
pocztowych, energii i komunikacji;
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Or. fr

Poprawka 111
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do wzmocnienia środków 
wsparcia rolnictwa w ramach POSEI w 
celu zrównoważenia konkurencji ze strony 
producentów wykorzystujących niższe 
koszty produkcji oraz opowiada się za 
utrzymaniem zwolnień przyznanych 
regionom najbardziej oddalonym w 
zakresie WPR;

skreślony

Or. en

Poprawka 112
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do wzmocnienia środków 
wsparcia rolnictwa w ramach POSEI w 
celu zrównoważenia konkurencji ze strony 
producentów wykorzystujących niższe 
koszty produkcji oraz opowiada się za 
utrzymaniem zwolnień przyznanych 
regionom najbardziej oddalonym w 
zakresie WPR;

6. wzywa do wzmocnienia środków 
wsparcia rolnictwa w ramach POSEI w 
celu zrównoważenia konkurencji ze strony 
producentów wykorzystujących niższe 
koszty produkcji oraz opowiada się za 
utrzymaniem zwolnień przyznanych 
regionom najbardziej oddalonym w 
zakresie WPR; przypomina w tym 
kontekście, że przy zawieraniu umów 
handlowych między UE a państwami 
trzecimi należy koniecznie uwzględnić 
wpływ tych umów na produkty lokalne 
regionów najbardziej oddalonych; 
podkreśla, że w ramach polityki 
europejskiej należy przyznawać 
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pierwszeństwo rozwojowi lokalnych 
produktów przeznaczonych do spożycia w 
tych regionach nad rozwojem produktów 
przeznaczonych na eksport;

Or. fr

Poprawka 113
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa do wzmocnienia środków 
wsparcia rolnictwa w ramach POSEI w 
celu zrównoważenia konkurencji ze strony 
producentów wykorzystujących niższe 
koszty produkcji oraz opowiada się za 
utrzymaniem zwolnień przyznanych 
regionom najbardziej oddalonym w 
zakresie WPR;

6. wzywa do wzmocnienia środków 
wsparcia rolnictwa w ramach POSEI w 
celu zrównoważenia konkurencji ze strony 
producentów wykorzystujących niższe 
koszty produkcji oraz opowiada się za 
utrzymaniem szczegółowych przepisów 
dotyczących regionów najbardziej 
oddalonych w zakresie WPR;

Or. fr

Poprawka 114
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. opowiada się za koniecznością 
przeprowadzenia wstępnej oceny skutków 
dla gospodarki regionów najbardziej 
oddalonych wywieranych przez projekty 
rozporządzeń europejskich oraz umowy 
zawierane przez Unię Europejską;

Or. pt
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Poprawka 115
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla konieczność utrzymania 
środków zarządzania i ochrony zasobów 
morskich, waloryzacji rolnictwa oraz 
ponownego wprowadzenia możliwości 
przyznania pomocy na renowację floty i 
apeluje o zwiększenie rekompensaty za 
koszty dodatkowe w ramach POSEI dla 
rybołówstwa;

7. podkreśla konieczność utrzymania 
środków zrównoważonego zarządzania i 
ochrony zasobów morskich, ograniczenia 
dostępu do stref morskich 
zidentyfikowanych jako wrażliwe pod 
względem biologicznym i geograficznym 
wyłącznie dla odpowiednich flot 
regionalnych stosujących narzędzia 
połowowe przyjazne dla środowiska,
waloryzacji rolnictwa oraz ponownego 
wprowadzenia możliwości przyznania 
pomocy na modernizację floty w zakresie 
warunków bezpieczeństwa, higieny i 
wdrożenia dobrych praktyk oraz apeluje o 
zwiększenie rekompensaty za koszty 
dodatkowe w ramach POSEI dla 
rybołówstwa;

Or. pt

Poprawka 116
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla konieczność utrzymania 
środków zarządzania i ochrony zasobów 
morskich, waloryzacji rolnictwa oraz 
ponownego wprowadzenia możliwości 
przyznania pomocy na renowację floty i 
apeluje o zwiększenie rekompensaty za 
koszty dodatkowe w ramach POSEI dla 
rybołówstwa;

7. podkreśla konieczność utrzymania 
środków zarządzania i ochrony zasobów 
morskich, waloryzacji rolnictwa oraz 
ponownego wprowadzenia możliwości 
przyznania pomocy na renowację floty i 
apeluje o zwiększenie rekompensaty za 
koszty dodatkowe w ramach POSEI dla 
rybołówstwa; kładzie nacisk na potrzebę 
opracowania konkretnego instrumentu z 
myślą o sektorze rybołówstwa, na wzór 
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POSEI, który to instrument mógłby 
wspomagać rozwój poszczególnych 
regionów na podstawie modeli rozwoju 
uzgodnionych przez podmioty lokalne;

Or. fr

Poprawka 117
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla konieczność utrzymania 
środków zarządzania i ochrony zasobów 
morskich, waloryzacji rolnictwa oraz 
ponownego wprowadzenia możliwości 
przyznania pomocy na renowację floty i 
apeluje o zwiększenie rekompensaty za 
koszty dodatkowe w ramach POSEI dla 
rybołówstwa;

7. podkreśla konieczność utrzymania 
środków zarządzania i ochrony zasobów 
morskich, waloryzacji rolnictwa oraz 
ponownego wprowadzenia możliwości 
przyznania pomocy na odnowienie i 
modernizację floty i apeluje o zwiększenie 
rekompensaty za koszty dodatkowe w 
ramach POSEI dla rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 118
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wskazuje na morski wymiar regionów 
najbardziej oddalonych oraz na wagę 
rybołówstwa w ramach wyłącznych stref 
ekonomicznych tych regionów, których 
potencjał powinien przekładać się na 
konkretne środki dla prawdziwej 

8. ubolewa nad tym, że w ramach 
propozycji reformy wspólnej polityki 
rybołówstwa nie uwzględniono w 
wystarczającym stopniu sytuacji i realiów 
regionów najbardziej oddalonych; 
wskazuje na morski wymiar regionów 
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gospodarki morskiej i być należycie 
uwzględniany w europejskim programie na 
rzecz zintegrowanej polityki morskiej;

najbardziej oddalonych oraz na wagę 
rybołówstwa w ramach wyłącznych stref 
ekonomicznych tych regionów, których 
potencjał powinien przekładać się na 
konkretne i spójne środki dla prawdziwej 
gospodarki morskiej i być należycie 
uwzględniany w europejskim programie na 
rzecz zintegrowanej polityki morskiej; jest 
zdania, że podstawowe znaczenie ma 
ułatwienie połączenia wewnętrznego i 
zewnętrznego wymiaru WPRyb z 
korzyścią dla regionów najbardziej 
oddalonych oraz przewidzenie środków 
wyrównawczych mających na celu 
zmniejszenie szkód wynikających z 
zawarcia umów w sprawie połowów;

Or. fr

Poprawka 119
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wskazuje na morski wymiar regionów 
najbardziej oddalonych oraz na wagę 
rybołówstwa w ramach wyłącznych stref 
ekonomicznych tych regionów, których 
potencjał powinien przekładać się na 
konkretne środki dla prawdziwej 
gospodarki morskiej i być należycie 
uwzględniany w europejskim programie na 
rzecz zintegrowanej polityki morskiej;

8. Wskazuje na morski wymiar regionów 
najbardziej oddalonych oraz na wagę 
rybołówstwa w ramach wyłącznych stref 
ekonomicznych tych regionów, których 
potencjał powinien przekładać się na 
konkretne środki dla prawdziwej 
gospodarki morskiej i być należycie 
uwzględniany w europejskim programie na 
rzecz zintegrowanej polityki morskiej; 
podkreśla potrzebę uwzględniania 
interesów przedmiotowych regionów 
najbardziej oddalonych podczas 
negocjowania umów międzynarodowych 
w sprawie rybołówstwa i stworzenia 
środków wyrównawczych, które pozwolą 
na złagodzenie szkód spowodowanych 
podpisaniem przedmiotowych umów;

Or. es
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Poprawka 120
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wskazuje na morski wymiar regionów 
najbardziej oddalonych oraz na wagę 
rybołówstwa w ramach wyłącznych stref 
ekonomicznych tych regionów, których 
potencjał powinien przekładać się na 
konkretne środki dla prawdziwej 
gospodarki morskiej i być należycie 
uwzględniany w europejskim programie na 
rzecz zintegrowanej polityki morskiej;

8. wskazuje na morski wymiar regionów 
najbardziej oddalonych oraz na wagę 
rybołówstwa w planowaniu przestrzennym 
i dla zatrudnienia ludności lokalnej w 
ramach wyłącznych stref ekonomicznych 
tych regionów, których potencjał powinien 
przekładać się na konkretne środki dla 
prawdziwej gospodarki morskiej i być 
należycie uwzględniany w europejskim 
programie na rzecz zintegrowanej polityki 
morskiej;

Or. fr

Poprawka 121
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina o rosnącym 
zainteresowaniu gospodarczym olbrzymim 
bogactwem zasobów morskich oraz 
wielkim potencjałem biogenetycznym, 
mineralnym i biotechnologicznym 
regionów najbardziej oddalonych w tych 
dziedzinach, co powinno zostać 
uwzględnione w nowej strategii w sprawie 
regionów najbardziej oddalonych w celu 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 
związanej z morzem oraz tworzenia 
obszarów działalności gospodarczej o 
wartości dodanej między innymi w takich 
dziedzinach, jak medycyna, farmacja czy 
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energetyka;

Or. pt

Poprawka 122
Alain Cadec, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że atlantyckie regiony 
najbardziej oddalone mają uczestniczyć w 
realizacji opracowywanej obecnie strategii 
na rzecz Atlantyku, a ich udział będzie 
koncentrować się wokół zagadnień 
dostępności i gospodarki morskiej;

Or. fr

Poprawka 123
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że regiony najbardziej 
oddalone powinny być traktowane jako 
regiony mające zasadnicze znaczenie dla 
unijnej polityki morskiej; podkreśla rolę, 
jaką regiony te mogą odegrać w zakresie 
zrównoważonej eksploatacji mórz, 
oceanów i stref przybrzeżnych oraz w 
międzynarodowym zarządzaniu obszarami 
morskimi;

Or. fr
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Poprawka 124
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o wadze sektora 
turystycznego i apeluje do Komisji o 
przyspieszenie wykonania europejskiego 
planu działania oraz o zagwarantowanie 
większej koordynacji istniejących linii 
finansowania, ze specjalnym 
uwzględnieniem regionów najbardziej 
oddalonych;

9. przypomina o wadze sektora 
turystycznego i apeluje do Komisji o 
przyspieszenie wykonania europejskiego 
planu działania oraz o zagwarantowanie 
większej koordynacji istniejących linii 
finansowania, ze specyficznym 
uwzględnieniem regionów najbardziej 
oddalonych;

Or. fr

Poprawka 125
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozrost 
tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za 
tworzeniem infrastruktury technologicznej 
oraz centrów innowacji, rozwojem 
projektów i partnerstw z podmiotami 
należącymi do systemu naukowo-
technologicznego oraz wymianą pomysłów 
i dobrych praktyk za pośrednictwem 
europejskich sieci wspierania innowacji;

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozrost 
tkanki przedsiębiorczości, w szczególności 
poprzez wspieranie przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi, zwłaszcza w celu 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
i zapobiegania bezrobociu wśród ludzi 
młodych; opowiada się za tworzeniem 
infrastruktury technologicznej oraz
centrów innowacji, rozwojem projektów i 
partnerstw z podmiotami należącymi do 
systemu naukowo-technologicznego oraz 
wymianą pomysłów i dobrych praktyk za 
pośrednictwem europejskich sieci 
wspierania innowacji;
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Or. ro

Poprawka 126
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozrost 
tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za 
tworzeniem infrastruktury technologicznej 
oraz centrów innowacji, rozwojem 
projektów i partnerstw z podmiotami 
należącymi do systemu naukowo-
technologicznego oraz wymianą pomysłów 
i dobrych praktyk za pośrednictwem 
europejskich sieci wspierania innowacji;

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozrost 
tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za 
tworzeniem infrastruktury technologicznej 
oraz centrów innowacji, rozwojem 
projektów i partnerstw z podmiotami 
należącymi do systemu naukowo-
technologicznego oraz wymianą pomysłów 
i dobrych praktyk za pośrednictwem 
europejskich sieci wspierania innowacji i 
inteligentnej specjalizacji, takich jak 
platforma inteligentnej specjalizacji;

Or. fr

Poprawka 127
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozrost 
tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za 
tworzeniem infrastruktury technologicznej 
oraz centrów innowacji, rozwojem 
projektów i partnerstw z podmiotami 
należącymi do systemu naukowo-

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozwój 
tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za 
tworzeniem infrastruktury technologicznej 
oraz centrów innowacji, rozwojem 
projektów i partnerstw z podmiotami 
należącymi do systemu naukowo-
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technologicznego oraz wymianą pomysłów 
i dobrych praktyk za pośrednictwem 
europejskich sieci wspierania innowacji;

technologicznego oraz wymianą pomysłów 
i dobrych praktyk za pośrednictwem 
europejskich sieci wspierania innowacji;

Or. fr

Poprawka 128
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozrost 
tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za 
tworzeniem infrastruktury technologicznej 
oraz centrów innowacji, rozwojem 
projektów i partnerstw z podmiotami 
należącymi do systemu naukowo-
technologicznego oraz wymianą pomysłów 
i dobrych praktyk za pośrednictwem 
europejskich sieci wspierania innowacji;

10. wskazuje, że regiony najbardziej 
oddalone zamierzają postawić na strategię 
rozwoju badań i innowacji oraz na rozrost 
tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za 
tworzeniem infrastruktury technologicznej 
oraz centrów innowacji na skalę 
europejską, rozwojem projektów i 
partnerstw z podmiotami należącymi do 
systemu naukowo-technologicznego oraz 
wymianą pomysłów i dobrych praktyk za 
pośrednictwem europejskich sieci 
wspierania innowacji;

Or. fr

Poprawka 129
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa do zastosowania strategii 
inteligentnej specjalizacji i 
długoterminowych inwestycji w regionach 
najbardziej oddalonych w ramach 
funduszy spójności oraz do zapewnienia 
aktywnego udziału w inicjatywach 
przewodnich strategii „Europa 2020”;
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Or. en

Poprawka 130
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz zmniejszyć ich deficyt 
dostępności; wzywa do stworzenia 
specyficznego środka wspierania 
transportu w regionach najbardziej 
oddalonych i utworzenia platform 
logistycznych oraz popiera ideę wdrażania 
projektów takich jak morskie autostrady; 
wskazuje na możliwości, które stwarza 
regionom najbardziej oddalonym program 
Marco Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 
2013; wnosi także o zawarcie 
specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 
instrumencie „Łącząc Europę”;

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz zmniejszyć ich deficyt 
dostępności; wzywa do stworzenia 
specyficznego środka wspierania 
transportu w regionach najbardziej 
oddalonych i utworzenia platform 
logistycznych oraz popiera ideę wdrażania 
projektów takich jak morskie autostrady, 
obejmujących przedmiotowe regiony; 
wzywa do pełnego włączenia regionów 
najbardziej oddalonych w projekty 
priorytetowe przyszłej transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T); wskazuje na 
możliwości, które stwarza regionom 
najbardziej oddalonym program Marco 
Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 
2013; wnosi także o zawarcie 
specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 
instrumencie „Łącząc Europę”;

Or. fr

Poprawka 131
Catherine Grèze

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz zmniejszyć ich deficyt 
dostępności; wzywa do stworzenia 
specyficznego środka wspierania 
transportu w regionach najbardziej 
oddalonych i utworzenia platform 
logistycznych oraz popiera ideę wdrażania 
projektów takich jak morskie autostrady; 
wskazuje na możliwości, które stwarza 
regionom najbardziej oddalonym program 
Marco Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 
2013; wnosi także o zawarcie 
specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 
instrumencie „Łącząc Europę”;

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zmniejszyć ich deficyt 
dostępności oraz wesprzeć 
przeciwdziałanie zmianie klimatu; wzywa 
do stworzenia specyficznego środka 
wspierania transportu w regionach 
najbardziej oddalonych, zwłaszcza 
transportu publicznego i rozwoju 
transportu morskiego między wyspami, 
jak również wspierania utworzenia 
platform logistycznych oraz popiera ideę 
wdrażania projektów takich jak morskie 
autostrady; wskazuje na możliwości, które 
stwarza regionom najbardziej oddalonym 
program Marco Polo, i wzywa Komisję do 
jego uelastycznienia i przedłużenia poza 
rok 2013; wnosi także o zawarcie 
specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 
instrumencie „Łącząc Europę”;

Or. fr

Poprawka 132
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz zmniejszyć ich deficyt 
dostępności; wzywa do stworzenia 
specyficznego środka wspierania 

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz zmniejszyć ich deficyt 
dostępności; wzywa do stworzenia 
specyficznego środka wspierania 
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transportu w regionach najbardziej 
oddalonych i utworzenia platform 
logistycznych oraz popiera ideę wdrażania 
projektów takich jak morskie autostrady; 
wskazuje na możliwości, które stwarza 
regionom najbardziej oddalonym program 
Marco Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 
2013; wnosi także o zawarcie 
specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 
instrumencie „Łącząc Europę”;

transportu w regionach najbardziej 
oddalonych i utworzenia platform 
logistycznych oraz popiera ideę wdrażania 
projektów takich jak morskie autostrady; 
wskazuje na możliwości, które stwarza 
regionom najbardziej oddalonym program 
Marco Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 
2013; wnosi także o zawarcie 
specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 
instrumencie „Łącząc Europę”;  kładzie 
nacisk na objęcie regionów najbardziej 
oddalonych TEN-T i nowym 
instrumentem mającym na celu 
ułatwienie wzajemnych połączeń w 
Europie;

Or. fr

Poprawka 133
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz zmniejszyć ich deficyt 
dostępności; wzywa do stworzenia 
specyficznego środka wspierania 
transportu w regionach najbardziej 
oddalonych i utworzenia platform 
logistycznych oraz popiera ideę wdrażania 
projektów takich jak morskie autostrady; 
wskazuje na możliwości, które stwarza 
regionom najbardziej oddalonym program 
Marco Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 
2013; wnosi także o zawarcie 
specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 

11. podkreśla, że jednolity europejski 
obszar transportu powinien przyczynić się 
do rozwoju regionów najbardziej 
oddalonych sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz zmniejszyć ich deficyt 
dostępności; wzywa do stworzenia 
specyficznego środka wspierania 
transportu morskiego i powietrznego w 
regionach najbardziej oddalonych objętych 
POSEI, z zapewnieniem zasady ciągłości 
terytorialnej, i utworzenia platform 
logistycznych oraz popiera ideę wdrażania 
projektów takich jak morskie autostrady; 
wskazuje na możliwości, które stwarza 
regionom najbardziej oddalonym program 
Marco Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 
2013; wnosi także o zawarcie 
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instrumencie „Łącząc Europę”; specyficznych odniesień dotyczących 
regionów najbardziej oddalonych w 
instrumencie „Łącząc Europę”;

Or. pt

Poprawka 134
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 
wzmocnienie sektora energii odnawialnej 
oraz stworzenie specyficznego programu w 
obszarze energetyki w celu zmniejszenia 
kosztu oddalenia, infrastruktury oraz 
świadczonych usług;

12. przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 
wzmocnienie sektora energii odnawialnej 
poprzez utworzenie własnego programu 
dla projektów badawczych w dziedzinie 
energii odnawialnej oraz dywersyfikację 
regionalnej bazy energetycznej, zwłaszcza 
w zakresie energii geotermalnej, energii 
fal, jak również energii pozyskiwanej z 
wodoru, oraz stworzenie specyficznego 
programu w obszarze energetyki w celu 
zmniejszenia kosztu oddalenia, 
infrastruktury oraz świadczonych usług;

Or. pt

Poprawka 135
Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 

12. Przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 
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wzmocnienie sektora energii odnawialnej 
oraz stworzenie specyficznego programu w 
obszarze energetyki w celu zmniejszenia 
kosztu oddalenia, infrastruktury oraz 
świadczonych usług;

wzmocnienie sektora energii odnawialnej 
poprzez takie inicjatywy jak Pakt Wysp, 
służący opracowaniu lokalnych planów 
działania na rzecz energii odnawialnych i 
projektów finansowanych dla osiągnięcia 
celu zmniejszenia emisji CO2 o 
przynajmniej 20% do 2020 r., oraz 
stworzenie specyficznego programu w 
obszarze energetyki w celu zmniejszenia 
kosztu oddalenia, infrastruktury oraz 
świadczonych usług;

Or. es

Poprawka 136
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 
wzmocnienie sektora energii odnawialnej 
oraz stworzenie specyficznego programu w 
obszarze energetyki w celu zmniejszenia 
kosztu oddalenia, infrastruktury oraz 
świadczonych usług;

12. przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 
wzmocnienie sektora energii odnawialnej 
oraz stworzenie specyficznego programu w 
obszarze energetyki w celu zmniejszenia 
kosztu oddalenia, infrastruktury oraz 
świadczonych usług, aby zachęcać do 
kontynuowania zapoczątkowanej w 
regionach najbardziej oddalonych 
ambitnej polityki w zakresie rozwoju 
energii odnawialnej;

Or. fr

Poprawka 137
Catherine Grèze
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 
wzmocnienie sektora energii odnawialnej 
oraz stworzenie specyficznego programu w 
obszarze energetyki w celu zmniejszenia 
kosztu oddalenia, infrastruktury oraz 
świadczonych usług;

12. przypomina, że uzależnienie regionów 
najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia 
dodatkowych kosztów; proponuje 
wzmocnienie sektora energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, wspieranie 
ograniczenia zużycia paliw oraz 
stworzenie specyficznego programu w 
obszarze energetyki w celu zmniejszenia 
kosztu oddalenia, infrastruktury oraz 
świadczonych usług;

Or. fr

Poprawka 138
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki, transportu oraz informatyki i 
łączności, podobnego do POSEI, 
wdrażanego zgodnie z działaniami 
pozostałych funduszy europejskich w tych 
dziedzinach;

13. kładzie nacisk na to, że w art. 349 
TFUE przewidziano przyjęcie 
specyficznych środków zmierzających do 
złagodzenia skutków niekorzystnych 
warunków panujących w regionach 
najbardziej oddalonych, w tym środków 
niezbędnych do umożliwienia tym 
regionom pełnego udziału na równi z 
innymi regionami we wszystkich 
horyzontalnych programach Unii; jest 
jednak zdania, że artykuł ten był w 
niewielkim stopniu stosowany, co 
ogranicza jego znaczenie w odniesieniu do 
zmiany polityk i do ich wykorzystywania;
wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki, transportu oraz informatyki i 
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łączności, podobnego do POSEI, 
wdrażanego zgodnie z działaniami 
pozostałych funduszy europejskich w tych 
dziedzinach;

Or. fr

Poprawka 139
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki, transportu oraz informatyki i 
łączności, podobnego do POSEI, 
wdrażanego zgodnie z działaniami 
pozostałych funduszy europejskich w tych 
dziedzinach;

13. wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki, transportu oraz informatyki i 
łączności na podstawie POSEI, który to 
program w możliwie najwyższym stopniu 
współgrałby z pozostałymi rodzajami 
działań Unii w tych dziedzinach;

Or. fr

Poprawka 140
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki, transportu oraz informatyki i 
łączności, podobnego do POSEI, 
wdrażanego zgodnie z działaniami 
pozostałych funduszy europejskich w tych 
dziedzinach;

13. wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki, transportu lądowego i 
morskiego oraz informatyki i łączności, 
podobnego do POSEI, wdrażanego zgodnie 
z działaniami pozostałych funduszy 
europejskich w tych dziedzinach;

Or. fr
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Poprawka 141
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki, transportu oraz informatyki i 
łączności, podobnego do POSEI, 
wdrażanego zgodnie z działaniami 
pozostałych funduszy europejskich w tych 
dziedzinach;

13. wzywa Komisję do stworzenia 
specyficznego programu w obszarze 
energetyki oraz informatyki i łączności, 
podobnego do POSEI, wdrażanego zgodnie 
z działaniami pozostałych funduszy 
europejskich w tych dziedzinach;

Or. pt

Poprawka 142
Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca do utworzenia w ramach 
Komisji komitetu monitorującego 
wysokiego szczebla w celu zwiększenia 
widoczności regionów najbardziej 
oddalonych w instytucjach europejskich, 
określenia perspektyw politycznych, 
opracowania i ożywienia przyszłościowej 
wizji tych regionów w perspektywie 
2020 r.;

Or. fr

Poprawka 143
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa do pilnego przyjęcia środków 
mających na celu zwalczanie bezrobocia i 
bezrobocia osób młodych oraz 
ograniczanie utrzymującego się ubóstwa i 
eliminowanie stałych nierówności w 
dystrybucji dochodów w regionach 
najbardziej oddalonych, w których 
odnotowuje się najwyższe w Unii poziomy 
wszystkich wymienionych zjawisk;

Or. fr

Poprawka 144
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. ocenia, że innowacyjne finansowanie 
polityki spójności mogłoby częściowo 
zaradzić długotrwałemu niedoborowi 
inwestycji mikroprzedsiębiorstw i MŚP w 
regionach najbardziej oddalonych,
niemniej jednak warunkiem wstępnym 
powinno być maksymalne uproszczenie 
procedur przy zachowaniu 
wystarczającego poziomu bezpieczeństwa; 
zwraca uwagę na propozycję zawartą w 
sprawozdaniu Pedra Solbesa dotyczącą 
utworzenia regionalnych funduszy 
inwestycyjnych wspieranych przez EBI w 
celu rozwijania regionalnych rynków 
wysokiego ryzyka; wzywa Komisję do 
przedstawienia w tym kontekście 
Parlamentowi i Radzie odpowiedniego 
aktu ustawodawczego;

Or. fr
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Poprawka 145
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca do aktywnego stosowania 
konkretnych środków wspierających 
inwestycje zewnętrzne MŚP z regionów 
oddalonych w celu lepszej integracji tych 
regionów z ich otoczeniem 
geograficznym;

Or. lt

Poprawka 146
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa do kontynuowania podjętych 
dotychczas starań na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych w celu 
zwiększenia liczby lokalnych narzędzi 
badawczych, odpowiadających 
istniejącemu potencjałowi oraz w celu 
wsparcia rozwoju atrakcyjnych, 
osiągających wyniki i dysponujących 
realnymi środkami uniwersytetów, 
których poziom odpowiadałby poziomowi 
uniwersytetów znajdujących się na 
pozostałym terytorium Unii;

Or. fr

Poprawka 147
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. życzyłby sobie wprowadzenia w tych 
regionach, w odniesieniu do ograniczonej 
liczby dziedzin, eksperymentalnych 
mechanizmów w zakresie udzielania 
zamówień publicznych, tak aby nadać 
postępowaniom o udzielenie zamówienia 
zrównoważony charakter poprzez 
uwzględnienie przynależności 
terytorialnej konkurujących podmiotów;

Or. fr

Poprawka 148
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za zwiększeniem
uczestnictwa władz regionalnych z 
regionów najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów europejskich w zakresie 
sprawowania rządów na różnych 
szczeblach oraz w ramach partnerstwa, jak 
również za zwiększeniem widoczności tych 
regionów w instytucjach europejskich;

14. wzywa do zwiększenia uczestnictwa 
władz regionalnych i lokalnych z regionów 
najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów i polityk europejskich w 
zakresie sprawowania rządów na różnych 
szczeblach oraz w ramach partnerstwa z 
sektorem prywatnym w celu dopilnowania 
tego, by uwzględniono ich szczególne 
potrzeby na wszystkich etapach procesu 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 149
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za zwiększeniem 
uczestnictwa władz regionalnych z 
regionów najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów europejskich w zakresie 
sprawowania rządów na różnych 
szczeblach oraz w ramach partnerstwa, jak 
również za zwiększeniem widoczności 
tych regionów w instytucjach europejskich;

14. opowiada się za zwiększeniem 
uczestnictwa władz regionalnych z 
regionów najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów europejskich zgodnie z 
zasadami elastyczności, dostosowania i 
modulacji w zakresie pomocniczości oraz
sprawowania rządów na różnych 
szczeblach oraz w ramach partnerstwa, jak 
również za zwiększeniem widoczności 
tych regionów w instytucjach europejskich;

Or. pt

Poprawka 150
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za zwiększeniem 
uczestnictwa władz regionalnych z 
regionów najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów europejskich w zakresie 
sprawowania rządów na różnych 
szczeblach oraz w ramach partnerstwa, jak 
również za zwiększeniem widoczności 
tych regionów w instytucjach europejskich;

14. opowiada się za zwiększeniem 
uczestnictwa władz regionalnych z 
regionów najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów europejskich w zakresie 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
oraz w ramach partnerstwa, jak również za 
zwiększeniem widoczności tych regionów 
w instytucjach europejskich;

Or. fr

Poprawka 151
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. opowiada się za zwiększeniem 
uczestnictwa władz regionalnych z 
regionów najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów europejskich w zakresie 
sprawowania rządów na różnych 
szczeblach oraz w ramach partnerstwa, jak 
również za zwiększeniem widoczności 
tych regionów w instytucjach europejskich;

14. opowiada się za zwiększeniem 
uczestnictwa władz regionalnych z 
regionów najbardziej oddalonych w 
przygotowywaniu oraz realizacji 
programów europejskich w zakresie 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
oraz w ramach partnerstwa, jak również za 
zwiększeniem widoczności tych regionów 
w instytucjach europejskich;

Or. fr

Poprawka 152
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
szczegółowego badania dotyczącego 
kształtowania się cen w regionach 
najbardziej oddalonych w celu określenia 
dźwigni działania odpowiednich do 
zapewnienia większej efektywności 
wspólnego rynku na tych terytoriach;

Or. fr

Poprawka 153
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i opowiada się za

15. wskazuje na rolę regionów najbardziej 
oddalonych jako granic UE z resztą świata
i opowiada się za podejściem uznającym 
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podejściem uznającym sąsiedztwo w 
stosunkach z państwami trzecimi i krajami 
o pozycji uprzywilejowanej ze względów 
kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów 
najbardziej oddalonych do odpowiednich 
stref geograficznych, na wpływ 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz na efekty wymiaru zewnętrznego 
niektórych polityk europejskich;

ich bliskość z państwami trzecimi i 
krajami, z którymi łączą je szczególne 
powiązania kulturowe i historyczne; 
zwraca uwagę na trudność włączenia 
regionów najbardziej oddalonych do 
odpowiednich stref geograficznych;

Or. en

Poprawka 154
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i opowiada się za 
podejściem uznającym sąsiedztwo w 
stosunkach z państwami trzecimi i krajami 
o pozycji uprzywilejowanej ze względów 
kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów 
najbardziej oddalonych do odpowiednich 
stref geograficznych, na wpływ 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz na efekty wymiaru zewnętrznego 
niektórych polityk europejskich;

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i opowiada się, w 
związku z kontynuowaniem rozważań 
przedstawionych przez Komisję w ramach 
partnerstwa z tymi regionami, za 
podejściem uznającym sąsiedztwo w 
stosunkach z państwami trzecimi UE, w 
tym z krajami o pozycji uprzywilejowanej 
ze względów kulturowych i historycznych; 
zwraca uwagę na trudność włączenia 
regionów najbardziej oddalonych do 
odpowiednich stref geograficznych oraz na 
konieczność znalezienia specyficznych 
innowacyjnych rozwiązań, które 
sprzyjałyby rzeczywistej integracji 
regionalnej poprzez realizację wspólnych 
programów i projektów przez regiony 
najbardziej oddalone i sąsiadujące z nimi 
państwa trzecie, jak również konieczność 
pomocy w ustanowieniu dobrej łączności 
w odpowiednich strefach geograficznych; 
podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
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badań w celu zmierzenia wpływu
międzynarodowych umów handlowych i 
ich skutków w odniesieniu do wymiaru 
zewnętrznego niektórych polityk 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 155
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i opowiada się za 
podejściem uznającym sąsiedztwo w 
stosunkach z państwami trzecimi i krajami 
o pozycji uprzywilejowanej ze względów 
kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów 
najbardziej oddalonych do odpowiednich 
stref geograficznych, na wpływ
międzynarodowych umów handlowych 
oraz na efekty wymiaru zewnętrznego 
niektórych polityk europejskich;

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę łącznika między UE a 
resztą świata i opowiada się za podejściem 
uznającym sąsiedztwo w stosunkach z 
państwami trzecimi i krajami o pozycji 
uprzywilejowanej ze względów 
kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów 
najbardziej oddalonych do odpowiednich 
stref geograficznych, na tragiczny czasem 
wpływ międzynarodowych umów 
handlowych, które nie uwzględniają nigdy 
ofensywnych interesów tych regionów
oraz na efekty wymiaru zewnętrznego 
niektórych polityk europejskich; życzyłby 
sobie w związku z tym, aby Parlament 
Europejski otrzymywał oceny skutków w 
przypadku, gdy umowy handlowe mają
bezpośredni wpływ na produkty ważne z 
perspektywy regionów najbardziej 
oddalonych;

Or. fr

Poprawka 156
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i opowiada się za 
podejściem uznającym sąsiedztwo w 
stosunkach z państwami trzecimi i krajami 
o pozycji uprzywilejowanej ze względów 
kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów 
najbardziej oddalonych do odpowiednich 
stref geograficznych, na wpływ 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz na efekty wymiaru zewnętrznego 
niektórych polityk europejskich;

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i opowiada się za 
podejściem uznającym sąsiedztwo w 
stosunkach z państwami trzecimi i krajami 
o pozycji uprzywilejowanej ze względów 
kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów 
najbardziej oddalonych do odpowiednich 
stref geograficznych, na wpływ 
międzynarodowych umów handlowych 
oraz na efekty wymiaru zewnętrznego 
niektórych polityk europejskich; ocenia, że 
wykorzystanie szczególnych atutów 
regionów najbardziej oddalonych, jako 
najbardziej wysuniętych placówek Unii 
poza kontynentem europejskim, stanowi 
najlepszą strategię służącą zapewnieniu 
endogenicznego i trwałego rozwoju tych 
regionów;

Or. fr

Poprawka 157
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i opowiada się za 
podejściem uznającym sąsiedztwo w 
stosunkach z państwami trzecimi i krajami 
o pozycji uprzywilejowanej ze względów 
kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów 
najbardziej oddalonych do odpowiednich 
stref geograficznych, na wpływ 

15. przypisuje regionom najbardziej 
oddalonym rolę czynnych granic 
zewnętrznych UE i wskazuje na potrzebę 
przyjęcia podejścia uznającego sąsiedztwo 
w stosunkach z państwami trzecimi i 
krajami o pozycji uprzywilejowanej ze 
względów kulturowych i historycznych; 
zwraca uwagę na trudność włączenia 
regionów najbardziej oddalonych do 
odpowiednich stref geograficznych, na 
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międzynarodowych umów handlowych 
oraz na efekty wymiaru zewnętrznego 
niektórych polityk europejskich;

wpływ międzynarodowych umów 
handlowych oraz na skutki wymiaru 
zewnętrznego niektórych polityk 
europejskich;

Or. en

Poprawka 158
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. ubolewa nad brakiem 
zainteresowania uwzględnieniem specyfiki 
regionów najbardziej oddalonych przy 
negocjowaniu umów o partnerstwie 
gospodarczym, jaki okazuje z góry DG ds. 
Handlu, i wzywa usilnie Komisję do 
dalszego poszukiwania kompromisu 
uwzględniającego interesy tych regionów 
w ramach ostatecznych umów, które 
zostaną zawarte z państwami AKP;

Or. fr

Poprawka 159
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina po raz kolejny o 
konieczności lepszego współdziałania 
funduszy polityki spójności i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu 
skuteczniejszej realizacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i poprawy integracji 
regionalnej regionów najbardziej 



AM\894372PL.doc 85/92 PE483.761v01-00

PL

oddalonych; przypomina w tym kontekście 
o wielokrotnie wyrażanym stanowisku 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym 
włączenia EFR do budżetu UE;

Or. fr

Poprawka 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że dla regionów 
najbardziej oddalonych ważna jest 
współpraca terytorialna oraz jest zdania, 
że dla każdego z nich należy opracować 
indywidualną strategię rozwoju, 
dostosowaną do warunków lokalnych i do 
warunków panujących na terenach 
sąsiadujących z danym regionem; 
podkreśla, że należy przeanalizować 
możliwość realizowania przez regiony 
najbardziej oddalone wspólnych 
projektów z państwami trzecimi UE,

Or. es

Poprawka 161
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. życzyłby sobie, aby Komisja 
przedstawiła dowody na poparcie swojego 
rzeczywistego zamiaru wspierania 
integracji regionalnej regionów 
najbardziej oddalonych;
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Or. fr

Poprawka 162
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do kontynuacji programów 
współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych i popiera 
zwiększenie finansowania programów, 
bardziej zdecydowane postawienie na 
współpracę międzynarodową, a także 
zniesienie w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych kryterium 150 km 
dla współpracy transgranicznej;

16. wzywa do kontynuacji programów 
współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych;

Or. en

Poprawka 163
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do kontynuacji programów 
współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych i popiera 
zwiększenie finansowania programów, 
bardziej zdecydowane postawienie na 
współpracę międzynarodową, a także 
zniesienie w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych kryterium 150 km 
dla współpracy transgranicznej;

16. wzywa do kontynuacji programów 
współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych i popiera 
uelastycznienie przepisów w celu lepszego 
wykorzystania dostępnego finansowania i 
realizacji projektów współpracy, jak 
również podniesienie poziomu 
współfinansowania EFRR do 85%, aby 
bardziej zdecydowanie postawić na 
współpracę międzynarodową, a także 
znieść w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych kryterium 150 km 
granic morskich dla współpracy 
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transgranicznej;

Or. fr

Poprawka 164
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do kontynuacji programów 
współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych i popiera 
zwiększenie finansowania programów, 
bardziej zdecydowane postawienie na 
współpracę międzynarodową, a także 
zniesienie w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych kryterium 150 km 
dla współpracy transgranicznej;

16. wzywa do kontynuacji programów 
współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych i popiera 
zwiększenie finansowania programów, 
bardziej zdecydowane postawienie na 
współpracę międzynarodową, a także 
zniesienie w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych kryterium 150 km 
dla współpracy transgranicznej; przyjmuje 
z zadowoleniem propozycję Komisji 
Europejskiej zawartą we wniosku 
ustawodawczym w sprawie Europejskiej 
współpracy terytorialnej, aby uczynić z tej 
dziedziny obszar ochrony regionów 
najbardziej oddalonych, wyraża jednak 
ubolewanie z powodu zasad przyjmowania 
programów operacyjnych, które nie 
uwzględniają regionalnych realiów 
prawnych, administracyjnych i 
geopolitycznych;

Or. fr

Poprawka 165
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do kontynuacji programów 16. Wzywa do kontynuacji programów 
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współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych i popiera 
zwiększenie finansowania programów, 
bardziej zdecydowane postawienie na 
współpracę międzynarodową, a także 
zniesienie w odniesieniu do regionów 
najbardziej oddalonych kryterium 150 km 
dla współpracy transgranicznej;

współpracy terytorialnej w regionach 
najbardziej oddalonych i popiera 
zwiększenie finansowania programów, 
bardziej zdecydowane postawienie na 
współpracę międzynarodową, a także 
zniesienie kryterium 150 km, które 
ogranicza możliwości współpracy 
transgranicznej;

Or. es

Poprawka 166
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla ponadto, że 
uprzywilejowane położenie geograficzne 
regionów najbardziej oddalonych oznacza 
olbrzymią wartość dodaną dla Unii 
Europejskiej w relacjach z krajami 
afrykańskimi, środkowoamerykańskimi 
oraz Stanami Zjednoczonymi; uważa, że 
możliwości współpracy transgranicznej 
powinny zostać niezwłocznie zwiększone, 
co przyczyni się do skonkretyzowania 
możliwości biznesowych oraz tworzenia 
miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 167
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina o ważnej roli, jaką 
regiony najbardziej oddalone mogą 
odegrać w dziedzinie współpracy na rzecz 
rozwoju jako odpowiednie platformy 
współpracy z sąsiednimi państwami 
trzecimi, a także regiony, które mogą w 
znaczący sposób ułatwić rozwój w swoim 
otoczeniu geograficznym;

Or. fr

Poprawka 168
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. zastrzega, że w dialogu 
transatlantyckim prowadzonym przez 
Komisję Europejską powinno się 
traktować regiony najbardziej oddalone w 
sposób uprzywilejowany w celu 
wzmocnienia oraz wykorzystania 
geostrategicznej roli tych regionów dla 
Unii Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 169
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że inne regiony UE mogą 17. przypomina, że kraje i terytoria 



PE483.761v01-00 90/92 AM\894372PL.doc

PL

wnioskować o uznanie ich za regiony 
najbardziej oddalone, tak aby wybrać 
najbardziej odpowiedni dla siebie status, 
oraz zwraca uwagę obecnych regionów 
najbardziej oddalonych na decydującą rolę, 
jaką mogą odegrać w promocji i 
wzmocnieniu swojego statusu;

zamorskie duńskie, francuskie i 
holenderskie, o których mowa w art. 355 
ust. 1 i 2 TFUE mogą wnioskować o 
uznanie ich za regiony najbardziej 
oddalone, tak aby wybrać najbardziej 
odpowiedni dla siebie status, oraz zwraca 
uwagę obecnych regionów najbardziej 
oddalonych na decydującą rolę, jaką mogą 
odegrać w promocji i wzmocnieniu 
swojego statusu;

Or. fr

Poprawka 170
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że inne regiony UE mogą 
wnioskować o uznanie ich za regiony 
najbardziej oddalone, tak aby wybrać 
najbardziej odpowiedni dla siebie status, 
oraz zwraca uwagę obecnych regionów 
najbardziej oddalonych na decydującą rolę, 
jaką mogą odegrać w promocji i 
wzmocnieniu swojego statusu;

17. przypomina, że inne regiony UE mogą 
wnioskować o uznanie ich za regiony 
najbardziej oddalone, jeżeli spełniają 
kryteria właściwe dla tych regionów 
określone w art. 349 TFUE, tak aby 
wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie 
status, oraz zwraca uwagę obecnych 
regionów najbardziej oddalonych na 
decydującą rolę, jaką mogą odegrać w 
promocji i wzmocnieniu swojego statusu;

Or. fr

Poprawka 171
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. przypomina, że inne regiony UE mogą 
wnioskować o uznanie ich za regiony 

17. przypomina, że inne regiony UE mogą 
wnioskować o uznanie ich za regiony 
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najbardziej oddalone, tak aby wybrać 
najbardziej odpowiedni dla siebie status, 
oraz zwraca uwagę obecnych regionów 
najbardziej oddalonych na decydującą 
rolę, jaką mogą odegrać w promocji i 
wzmocnieniu swojego statusu;

najbardziej oddalone, tak aby wybrać 
najbardziej odpowiedni dla siebie status, 
oraz zwraca uwagę na obecne regiony 
najbardziej oddalone i na decydującą rolę, 
jaką mogą odegrać w promocji i 
wzmocnieniu swojego statusu;

Or. en

Poprawka 172
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wskazuje w związku z tym na budżet 
przeznaczony na działania 
przygotowawcze dotyczące wspierania 
Majotty lub każdego innego terytorium, 
którego to może dotyczyć, poprzez zmianę 
jego statusu na region najbardziej 
oddalony, aby wesprzeć inne terytoria w 
procesie przekształcania się w region 
najbardziej oddalony;

Or. en

Poprawka 173
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wskazuje na bliskie przyjęcie przez 
Majottę statusu regionu najbardziej 
oddalonego i wzywa Komisję do 
zwiększenia pomocy, zwłaszcza 
administracyjnej i technicznej, niezbędnej 
do poprawnej absorpcji funduszy; ocenia, 
że konieczne będzie przewidzenie 
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specyficznych mechanizmów dla tego 
regionu w ramach wprowadzenia 
funduszy spójności w przyszłych 
wieloletnich ramach finansowych;

Or. fr

Poprawka 174
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że mając na uwadze 
wyjątkowość regionów najbardziej 
oddalonych, regiony te w dalszym ciągu 
powinny mieć pierwszeństwo w 
otrzymywaniu pomocy świadczonej w 
ramach wdrażania strukturalnej polityki 
spójności ekonomicznej i społecznej.

Or. lt


