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Poprawka 1
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 
13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych i zasobów własnych 
Parlament podkreślił, że budżet UE, a w 
szczególności wydatki na politykę 
spójności, przyczynia się w znaczący 
sposób do wzrostu strategicznych 
inwestycji o europejskiej wartości dodanej
i do powrotu europejskiej gospodarki na 
właściwy tor wzrostu gospodarczego i
konkurencyjności;

A. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 
13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych i zasobów własnych 
Parlament podkreślił, że budżet UE, a w 
szczególności wydatki na politykę 
spójności, przyczynia się w znaczący 
sposób do wzrostu strategicznych 
inwestycji o europejskiej wartości dodanej,
wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc 
pracy i dobrobytu oraz do poprawy jakości 
życia ludności;

Or. pt

Poprawka 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 
13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych i zasobów własnych 
Parlament podkreślił, że budżet UE, a w 
szczególności wydatki na politykę 
spójności, przyczynia się w znaczący 
sposób do wzrostu strategicznych 
inwestycji o europejskiej wartości dodanej 
i do powrotu europejskiej gospodarki na 
właściwy tor wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności;

A. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 
13 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych i zasobów własnych 
Parlament podkreślił, że budżet UE, a w 
szczególności wydatki na politykę 
spójności, przyczynia się w znaczący 
sposób do wzrostu strategicznych 
inwestycji o sprawdzonej europejskiej 
wartości dodanej i do powrotu europejskiej 
gospodarki na właściwy tor wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności;

Or. en
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Poprawka 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że WRF na lata 2014-
2020 należy postrzegać jako główny 
instrument pozwalający ustalić zawczasu, 
czy cele strategii „Europa 2020” zostaną 
osiągnięte w wystarczającym stopniu, do 
czego konieczne jest, aby w bieżących 
negocjacjach odejść od mentalności 
skupionej na kryzysie i dążyć do 
opracowania stabilnego i racjonalnego 
budżetu, który zagwarantuje wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie a w 
konsekwencji wysoki poziom życia i 
bezpieczeństwa obywateli UE;

B. mając na uwadze, że WRF na lata 2014-
2020 należy postrzegać jako główny 
instrument UE służący osiągnięciu celów
strategii „Europa 2020” na całym 
terytorium UE, a także zapewnieniu 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej; mając na uwadze, że WRF 
powinny również zmierzać do
przekształcenia celów UE uzgodnionych 
przez szefów państw i rządów w 
rzeczywiste i konkretne działania, do
czego konieczne jest, aby w bieżących 
negocjacjach odejść od mentalności 
skupionej na kryzysie i dążyć do 
opracowania stabilnego i racjonalnego 
budżetu, który zagwarantuje wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie a w 
konsekwencji wysoki poziom życia i 
bezpieczeństwa obywateli UE;

Or. en

Poprawka 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka spójności, 
która jest mechanizmem przyczyniającym 
się do właściwego zaangażowania 
wszystkich regionów UE na jednolitym 
rynku, powinna pozostać głównym filarem 
europejskiej solidarności;

C. mając na uwadze, że polityka spójności, 
która jest mechanizmem przyczyniającym 
się do właściwego zaangażowania 
wszystkich regionów UE na jednolitym 
rynku i stanowi główną odpowiedź UE na 
utrzymujące się nierówności gospodarcze,
społeczne i terytorialne między regionami,
powinna pozostać głównym filarem 
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europejskiej solidarności;

Or. en

Poprawka 5
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając jednak na uwadze, że potrzebne 
są reformy polityki spójności, aby stała się 
ona polityką bardziej ukierunkowaną na 
wyniki i przyjazną beneficjentom a tym 
samym bardziej racjonalną pod względem
kosztów;

D. mając jednak na uwadze, że potrzebne 
są reformy polityki spójności, aby stała się 
ona polityką bardziej ukierunkowaną na 
wyniki i przyjazną beneficjentom, a tym 
samym bardziej wydajną pod względem
poczynionych inwestycji; mając na 
uwadze dalszą konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony najbardziej 
oddalone, ze względu na ich poważne 
ograniczenia gospodarcze i społeczne;

Or. pt

Poprawka 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając jednak na uwadze, że potrzebne 
są reformy polityki spójności, aby stała się 
ona polityką bardziej ukierunkowaną na 
wyniki i przyjazną beneficjentom a tym 
samym bardziej racjonalną pod względem 
kosztów;

D. mając jednak na uwadze, że potrzebne 
są reformy polityki spójności, aby stała się 
ona polityką bardziej ukierunkowaną na 
wyniki, skoncentrowaną tematycznie i 
przyjazną beneficjentom, a tym samym 
bardziej racjonalną pod względem 
kosztów;

Or. en
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Poprawka 7
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że polityka 
spójności okazała się elastycznym 
instrumentem i zasadniczym czynnikiem 
przeciwdziałania kryzysowi 
gospodarczemu i finansowemu oraz że 
wnosi ona istotny wkład w krajowe 
programy ożywienia gospodarczego, dążąc 
do wspierania innowacji przy 
jednoczesnym usuwaniu nierówności 
między europejskimi regionami;

Or. ro

Poprawka 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że polityka spójności 
powinna zapewniać sprawiedliwy dostęp 
do zasobów i odpowiadać faktycznym 
potrzebom wszystkich regionów UE w 
zakresie rozwoju, co wymaga elastyczności
w ustalaniu celów i priorytetów 
inwestycyjnych, niezależnie od 
konieczności inwestowania np. w badania i 
rozwój oraz innowacje, oraz że jest ona 
najważniejszym narzędziem 
przyczyniającym się do realizacji strategii
„Europa 2020”, która ma być powiązana z 
polityką spójności w odpowiedni sposób, 
tzn. za pomocą „schodów do 
doskonałości”;

E. mając na uwadze, że polityka spójności 
powinna zapewniać sprawiedliwy dostęp 
do zasobów i odpowiadać faktycznym 
potrzebom wszystkich regionów UE w 
zakresie rozwoju, co wymaga także
elastyczności, aby sprostać specyficznym 
potrzebom każdego regionu przy ustalaniu 
celów i priorytetów inwestycyjnych, 
niezależnie od konieczności inwestowania 
np. w badania i rozwój oraz innowacje, 
oraz że jest ona najważniejszym 
narzędziem przyczyniającym się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, która ma 
być powiązana z polityką spójności w 
odpowiedni sposób, tzn. za pomocą
„schodów do doskonałości”;
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Poprawka 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Punkt F preambuły

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 8 
czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 
przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej” 
Parlament potwierdził swoje 
zaangażowanie w obronę silniejszej 
polityki spójności, nalegając na 
przeznaczanie na nią odpowiedniego
poziomu zasobów;

F. mając na uwadze, że nie ulega 
wątpliwości, że polityka spójności może 
być użyteczna i skuteczna jedynie 
wówczas, jeżeli opiera się na stabilnych, 
solidnych i zrównoważonych ramach 
finansowych; w tym kontekście, w swojej 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. 
„Inwestowanie w przyszłość: nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na 
rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej” Parlament potwierdził swoje 
zaangażowanie w obronę silniejszej 
polityki spójności UE, nalegając na 
przeznaczanie na nią wystarczającego 
poziomu zasobów, co najmniej w takiej 
samej wysokości jaką uzgodniono dla 
obecnego okresu programowania 2007-
2013;

Or. en

Poprawka 10
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w rezolucji z 
dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie 
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
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konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej”1

Parlament Europejski przestrzegł przed 
uzależnieniem wydatkowania funduszy 
spójności od sankcji nakładanych w 
ramach warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności, a mianowicie z celem 
polegającym na zmniejszaniu różnic 
regionalnych.
__________________
1 P7_TA(2011)0266

Or. en

Poprawka 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Projekt opinii
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zarówno 
beneficjenci, jak i płatnicy netto czerpią 
korzyści z polityki spójności UE oraz 
mając na uwadze, że w okresie 2007-2013 
każde 1 eur przeznaczone na 
finansowanie spójności w Polsce, na 
Węgrzech, w Czechach i w Słowacji 
przyniosło średnio 0,61 eur bezpośrednich 
i pośrednich korzyści dla państw 
członkowskich UE-15;

Or. pl

Poprawka 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Punkt G a preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ga. mając na uwadze, że polityka 
spójności UE to polityka na rzecz rozwoju 
i strategiczne narzędzie inwestowania, 
wzrostu i konkurencyjności, posiadające 
niekwestionowaną unijną wartość 
dodaną, przyczyniając się do wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy w całej Unii i 
wspierając pokonywanie obecnego 
kryzysu gospodarczego i finansowego; 

Or. en

Poprawka 13
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Punkt i

Projekt opinii Poprawka

i. mając na uwadze, że kwotę 376 
miliardów EUR na politykę spójności, 
którą zaproponowała Komisja we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020, należy postrzegać jako minimalny 
poziom stabilnego finansowania, powinna 
ona zatem stanowić czerwoną linię w 
przyszłym stanowisku negocjacyjnym 
Parlamentu.

i. mając na uwadze, że kwotę 376 
miliardów EUR na politykę spójności, 
którą zaproponowała Komisja we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-
2020, należy postrzegać jako minimalny 
poziom stabilnego finansowania, powinna 
ona zatem stanowić czerwoną linię w 
przyszłym stanowisku negocjacyjnym 
Parlamentu; ubolewa nad faktem, że we 
wniosku Komisji obniżono o 47% 
specjalne dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych i o najmniejszej 
populacji, a także uważa, że należy 
przeznaczyć na ten cel taką samą kwotę 
jak w poprzednim okresie 
programowania.

Or. pt
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Poprawka 14
Georgios Stavrakakis, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Projekt opinii
Punkt i

Projekt opinii Poprawka

i. mając na uwadze, że kwotę 376 
miliardów EUR na politykę spójności, 
którą zaproponowała Komisja we 
wniosku dotyczącym rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020, należy 
postrzegać jako minimalny poziom 
stabilnego finansowania, powinna ona 
zatem stanowić czerwoną linię w 
przyszłym stanowisku negocjacyjnym 
Parlamentu.

i. podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem 
Parlamentu Europejskiego finansowanie 
Funduszu Spójności należy utrzymać co 
najmniej na tym samym poziomie co w 
okresie 2007-2013, tj. w wysokości 366,8 
miliardów EUR (z wyłączeniem 
instrumentu „Łącząc Europę”), co 
stanowi absolutnie minimalny poziom 
stabilnego finansowania, który powinien 
zatem stanowić czerwoną linię w 
przyszłym stanowisku negocjacyjnym
Parlamentu.

Or. en

Poprawka 15
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Punkt i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ia. przypomina, że wszystkie kwestie 
związane z kształtowaniem polityki 
spójności muszą być ujęte w ramach 
trwających zwykłych procedur 
ustawodawczych dotyczących pakietu 
ustawodawczego na lata 2014-2020 oraz 
że rozporządzenie WRF powinno 
wyłącznie dotyczyć kwot i kategorii 
wydatków;

Or. en
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Poprawka 16
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Punkt i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ia. sankcje nakładane w ramach 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu 
nie powinny być częścią wieloletnich ram 
finansowych;

Or. en

Poprawka 17
Tomasz Piotr Poręba

Projekt opinii
Punkt i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ia. mając na uwadze, że doświadczenia 
dotyczące obecnych ram finansowych 
wskazują, że należy utrzymać absorpcję 
środków na poziomie 4% PKB stóp 
ograniczenia dla alokacji w ramach 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 18
Danuta Maria Hübner

Projekt opinii
Punkt i b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ib. przypomina, że art. 312 ust. 5 TFUE 
zobowiązuje Parlament, Radę i Komisję 
do podjęcia wszelkich działań w celu 
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ułatwienia przyjęcia ram finansowych 
zgodnie z obowiązującą procedurą oraz 
przewiduje, że w tym celu Rada powinna 
dopilnować, aby Parlament był 
odpowiednio wcześniej informowany o 
instrumentach prawnych, na które Rada 
zamierza uzyskać jego zgodę;

Or. en

Poprawka 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Projekt opinii
Punkt i b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ib. uwzględniając fakt, że polityka 
spójności przewiduje wsparcie dla 
środków służących zrównania warunków 
gospodarczych i społecznych we 
wszystkich regionach UE, a w 
szczególności zmniejszeniu różnic w 
poziomie rozwoju dotykających regiony 
położone znajdujące się w najmniej 
korzystnej sytuacji, jest przeciwny próbom 
utworzenia, ze szkodą dla polityki 
spójności, funduszy tematycznych, które 
osłabią krajowe koperty finansowe;

Or. pl


