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Poprawka 1
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że w obecnej trudnej 
sytuacji, w jakiej znajduje się europejska 
gospodarka, państwa członkowskie i 
organy UE muszą wspólnie zastanowić się 
nad opracowaniem programu wzrostu, tak 
aby nadać polityce i konsolidacji budżetu 
większy sens i większą wiarygodność; 
zauważa, że w tej sytuacji uruchomienie 
instrumentów UE – zarówno funduszy 
strukturalnych, jak i Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego – może istotnie 
przyczynić się do realizacji tego celu;

Or. es

Poprawka 2
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że polityka spójności już 
dawno udowodniła swoją wartość dodaną 
jako niezbędne narzędzie inwestycyjne 
skutecznie zapewniające wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy 
dzięki precyzyjnemu zaspokajaniu 
inwestycyjnych potrzeb regionów, tym 
samym przyczyniając się nie tylko do 
zmniejszenia dysproporcji między nimi, ale 
również do naprawy gospodarczej oraz do 
rozwoju Unii jako całości;

2. podkreśla, że polityka spójności już 
dawno udowodniła, że stanowi niezbędne 
narzędzie inwestycyjne skutecznie 
zapewniające wzrost gospodarczy 
i tworzenie miejsc pracy dzięki 
precyzyjnemu zaspokajaniu 
inwestycyjnych potrzeb regionów, tym 
samym przyczyniając się nie tylko do 
zmniejszenia dysproporcji między nimi, ale 
również do naprawy gospodarczej oraz do 
rozwoju Unii jako całości;
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Poprawka 3
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża również obawę, że w roku 2013 
braki te mogą się zwiększyć, tymczasem 
wdrożenie w ramach działu 1b będzie 
prawdopodobnie nadal przyspieszać;
wzywa Radę i Komisję do niezwłocznego 
dokonania wraz z Parlamentem analizy i 
oceny danych liczbowych i wymogów w 
trosce o wdrożenie przewidziane na rok 
2013; wskazuje, że brak środków na 
płatności może zaszkodzić obecnie dobrze 
funkcjonującym programom;

4. wyraża również obawę, że w roku 2013 
braki te mogą się zwiększyć, tymczasem 
wdrożenie w ramach działu 1b będzie 
prawdopodobnie nadal przyspieszać;
wzywa Radę i Komisję do niezwłocznego 
dokonania wraz z Parlamentem analizy i 
oceny danych liczbowych i wymogów w 
trosce o wdrożenie przewidziane na rok 
2013; wskazuje, że brak środków na 
płatności może zaszkodzić obecnie dobrze 
funkcjonującym programom oraz zagrozić 
realizacji celów wyznaczonych w tych 
programach;

Or. ro

Poprawka 4
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa również Radę i Komisję, aby 
przeprowadziły staranną ocenę 
rzeczywistych potrzeb w zakresie płatności 
na 2013 r. w ramach działu 1b, aby nie
dokonywały żadnych cięć, które są 
nierealne lub niewystarczająco 
uzasadnione, i aby nie podejmowały 
decyzji, które pozostają w sprzeczności z 
prognozami przedstawionymi przez same 
państwa członkowskie i są 
wykorzystywane jako podstawa 
sporządzanego przez Komisję projektu 

5. wzywa również Radę i Komisję, aby 
przeprowadziły staranną ocenę 
rzeczywistych potrzeb w zakresie płatności 
na 2013 r. w ramach działu 1b, aby 
dokonywały jedynie rzeczowo 
uzasadnionych cięć i aby nie podejmowały 
decyzji, które pozostają w sprzeczności z 
prognozami przedstawionymi przez same 
państwa członkowskie i są 
wykorzystywane jako podstawa 
sporządzanego przez Komisję projektu 
budżetu;



AM\900901PL.doc 5/5 PE488.036v01-00

PL

budżetu; podkreśla w związku z tym, że 
będzie się sprzeciwiać ewentualnemu 
zmniejszaniu poziomu płatności w 
porównaniu z potrzebami oszacowanymi 
na wspomnianej podstawie przez Komisję.

Or. de


