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Poprawka 1
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. . mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie dla decyzji w sprawie rozwoju 
ma podejmowanie ich możliwie najbliżej 
ludzi, których one dotyczą, a także mając 
na uwadze, że lokalne społeczności 
również muszą być zaangażowane w 
przygotowywanie i podejmowanie takich 
decyzji;

Or. lt

Poprawka 2
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pomimo 
znacznych postępów w zakresie zasady 
konwergencji w Unii Europejskiej 
najświeższe sprawozdania w sprawie 
spójności pokazują tendencję do 
pogłębiania się rozbieżności 
terytorialnych pomiędzy regionami UE, 
na przykład w odniesieniu do dostępności, 
zwłaszcza w przypadku regionów UE o 
problemach strukturalnych, ale także na 
poziomie wewnątrzregionalnym oraz w 
obrębie terytoriów UE, co może 
doprowadzić do segregacji przestrzennej i 
pogłębić różnice w poziomach dobrobytu 
regionów UE,

Or. ro
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Poprawka 3
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uznaje – w celu wypracowania tej 
współpracy – znaczenie kodeksu 
postępowania dla państw członkowskich 
konsultujących się z regionami i 
organami lokalnymi na etapach 
przygotowawczych programów 
finansowania;

Or. en

Poprawka 4
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że budżet polityki spójności 
po 2013 r. musi być utrzymany na 
obecnym poziomie w celu zapewnienia 
kontynuacji wsparcia dla obszarów 
wymagających gospodarczej i społecznej 
regeneracji;

2. podkreśla, że budżet polityki spójności 
po 2013 r. musi być co najmniej 
utrzymany na obecnym poziomie w celu 
zapewnienia kontynuacji wsparcia dla 
obszarów wymagających gospodarczej i 
społecznej regeneracji, w tym regionów w 
okresie przejściowym;

Or. en

Poprawka 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
Komisji dotyczące uznania podejścia 
opartego na rezultatach za kluczowy 
element RWP, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na mierzalne efekty 
polityki spójności w celu zwiększenia 
trwałości inwestycji i zagwarantowania 
skuteczności programów finansowania;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla fakt, że cel spójności 
terytorialnej jest nieodłącznie powiązany z 
wyzwaniami spójności ekonomicznej i 
społecznej oraz zwiększa europejską 
wartość dodaną polityki spójności;

Or. ro

Poprawka 7
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla potrzebę skupienia się na 
systemie zorientowanym na rezultaty w 
celu uwzględnienia elastyczności na 
szczeblu państwa członkowskiego i 
regionalnym, biorąc pod uwagę 
uproszczenie, priorytety programowania i 
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partnerstwo, tak by systemy zorientowane 
na rezultaty były specyficzne dla 
poszczególnych regionów w celu 
uzyskania jak największej skuteczności;

Or. en

Poprawka 8
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera najważniejsze propozycje 
Komisji uwzględnione w treści całego 
RWP dotyczące zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych; podkreśla w związku z 
tym, że zasady, kwestie kontroli i 
kwalifikowalności muszą być jasno 
określone od samego początku i że 
skuteczne uproszczenie procedur 
administracyjnych można osiągnąć poprzez 
zastosowanie zintegrowanego podejścia do 
udostępniania środków finansowych;

4. popiera najważniejsze propozycje 
Komisji uwzględnione w treści całego 
RWP dotyczące zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych; podkreśla w związku z 
tym, że zasady, kwestie kontroli i 
kwalifikowalności muszą być jasno 
określone od samego początku i nie być 
dodatkowo komplikowane na szczeblu 
krajowym, oraz że skuteczne uproszczenie 
procedur administracyjnych można 
osiągnąć poprzez zastosowanie 
zintegrowanego podejścia do udostępniania 
środków finansowych; kładzie nacisk na 
podejmowanie środków prowadzących do 
dalszego umacniania zdolności 
administracyjnych na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, zwłaszcza w 
odniesieniu do stosowania nowych 
wymogów i procedur w następnym okresie 
programowania;

Or. en

Poprawka 9
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że „koncentracja, 
współpraca i więzi” to kluczowe 
współrzędne spójności terytorialnej 
umożliwiające osiągnięcie bardziej 
wyważonego rozwoju terytorialnego w 
UE;

Or. ro

Poprawka 10
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
elastyczności programów finansowania w 
oparciu o cele lokalne i regionalne oraz 
zaangażowania zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym na wszystkich 
etapach, tak aby europejskie programy 
finansowania odpowiadały potrzebom 
związanym z niwelowaniem dysproporcji 
społecznych i gospodarczych;

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
elastycznego podejścia do określania
celów lokalnych i regionalnych oraz 
zaangażowania zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym na wszystkich 
etapach, tak aby europejskie programy 
finansowania odpowiadały potrzebom 
związanym z niwelowaniem dysproporcji 
społecznych i gospodarczych;

Or. en

Poprawka 11
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że elastyczne podejście 
powinno prowadzić do uruchamiania 
większej liczby projektów realizowanych w 
ramach poszczególnych funduszy objętych 

6. podkreśla, że większa elastyczność 
przyczyni się do uproszczenia realizacji 
projektów oraz do poprawy 
komplementarności i uwzględniania w 
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zakresem RWP i że ta większa 
elastyczność przyczyni się do uproszczenia 
realizacji projektów oraz do poprawy 
komplementarności i uwzględniania w 
większym stopniu bardziej przekrojowych 
aspektów finansowania z funduszy 
europejskich;

większym stopniu bardziej przekrojowych 
aspektów finansowania z funduszy 
europejskich;

Or. en

Poprawka 12
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że polityka spójności może 
wnieść cenny wkład w realizację celów 
strategii Europa 2020; zwraca jednak 
uwagę, że polityki spójności, która jest 
stałym i prawnie wiążącym celem UE, nie 
można stosować wyłącznie jako środka 
służącego do wdrażania strategii Europa 
2020;

7. uznaje, że polityka spójności może 
wnieść cenny wkład w realizację celów 
strategii Europa 2020 dzięki wprowadzeniu 
wymiaru terytorialnego;

Or. en

Poprawka 13
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że polityka spójności może 
wnieść cenny wkład w realizację celów 
strategii Europa 2020; zwraca jednak 
uwagę, że polityki spójności, która jest 
stałym i prawnie wiążącym celem UE, nie 
można stosować wyłącznie jako środka 
służącego do wdrażania strategii Europa 

7. uznaje, że polityka spójności może 
wnieść cenny wkład w realizację celów 
strategii Europa 2020, zwłaszcza w 
dziedzinie zatrudnienia, edukacji i 
zmniejszania ubóstwa; zwraca jednak 
uwagę, że polityki spójności, która jest 
stałym i prawnie wiążącym celem UE, nie 
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2020; można stosować wyłącznie jako środka 
służącego do wdrażania strategii Europa 
2020;

Or. en

Poprawka 14
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje potrzebę zwrócenia większej 
uwagi na miasta i obszary miejskie jako 
siły stymulujące wzrost gospodarczy;

9. uznaje potrzebę zwrócenia większej 
uwagi na miasta i obszary miejskie jako 
siły stymulujące wzrost gospodarczy; 
jednocześnie uważa, że należy stworzyć 
szczególne warunki – zachęcając do 
tworzenia partnerstw i sieci – aby również 
osady wiejskie uczestniczyły w 
zintegrowanych działaniach danej 
geograficznej jednostki funkcjonalnej;

Or. ro

Poprawka 15
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę bardziej 
efektywnego powiązania programów 
współpracy terytorialnej ze strategiami 
terytorialnymi;

Or. ro
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Poprawka 16
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie umacniania 
istniejących i promowania nowych 
połączeń miejsko-wiejskich;

Or. en

Poprawka 17
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla potencjał europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej 
(EUWT) w nasilaniu współpracy 
terytorialnej w UE;

Or. en

Poprawka 18
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie definicją miast 
i obszarów miejskich z powodu różnic w 
wielkości, ilości zasobów i sytuacji 
społecznej i gospodarczej miast w UE;

skreślony

Or. en
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Poprawka 19
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie definicją miast i 
obszarów miejskich z powodu różnic w 
wielkości, ilości zasobów i sytuacji 
społecznej i gospodarczej miast w UE;

10. wyraża zaniepokojenie definicją miast i 
obszarów miejskich z powodu różnic w 
wielkości, ilości zasobów i sytuacji 
społecznej i gospodarczej miast w UE i 
wzywa Komisję do przyjęcia wspólnej 
definicji funkcjonalnego obszaru 
miejskiego;

Or. en

Poprawka 20
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie definicją miast i 
obszarów miejskich z powodu różnic w 
wielkości, ilości zasobów i sytuacji 
społecznej i gospodarczej miast w UE;

10. wyraża zaniepokojenie definicją miast i 
obszarów miejskich z powodu różnic w 
wielkości, ilości zasobów i sytuacji 
społecznej i gospodarczej miast w UE; z 
zadowoleniem przyjmuje definicję przyjętą 
na szczeblu państwa członkowskiego lub 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 21
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że wymiar terytorialny 
polityki spójności ma również na celu 
wspieranie rozwoju terytoriów, 
cierpiących z powodu różnych utrudnień, 
takich jak regiony transgraniczne, 
górskie, wyspiarskie i najbardziej 
oddalone, oraz że dobrobyt w całej Unii 
nie zapanuje bez wyrównanego rozwoju 
wszystkich jej terytoriów;

Or. en

Poprawka 22
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że spójność terytorialna 
ma również zastosowanie do spójności w 
obrębie terytoriów tj. dopilnowywania, by 
cały obszar, a nie tylko duże miasta, 
wnosił wkład gospodarczy oraz kładzie 
nacisk na fakt, że nie należy pomijać 
potencjału małych i średnich miast na 
obszarach wiejskich, które mogą wnieść 
znaczny wkład do regionu;

Or. en

Poprawka 23
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla, że rozwijanie większej 
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integracji między miastami i otaczającymi 
je obszarami wiejskimi wymaga silnej 
wielopoziomowej koncentracji i 
współpracy między zainteresowanymi 
stronami na obszarach wiejskich i 
miejskich;

Or. en

Poprawka 24
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina, że spójność terytorialna 
ma charakter horyzontalny i 
wielosektorowy oraz że w związku z tym 
strategie polityczne Unii muszą wnieść 
wkład w jej osiągnięcie; przypomina, że 
pojęcie to nie ogranicza się do skutków 
polityki regionalnej, ale też koncentruje 
się na koordynacji z innymi obszarami 
polityki Unii ukierunkowanymi na 
zrównoważony rozwój i zapewniającymi 
widoczne wyniki na poziomie 
regionalnym, w celu rozwoju i pełnego 
wykorzystania szczególnych form 
potencjału regionalnego oraz zwiększenia 
ich skutków w terenie, co prowadzi do 
wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności 
regionalnej oraz do osiągnięcia spójności 
terytorialnej;

Or. ro

Poprawka 25
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że silniejsze i bardziej 
zintegrowane podejście terytorialne do 
finansowania europejskiego wraz ze 
skutecznym i strategicznym podejściem do 
wdrażania funduszy na poziomie jak 
najbliższym obywatelowi to pozytywny 
sposób na zagwarantowanie, że pieniądze 
są przeznaczane na odpowiadanie na 
długoterminowe wyzwania społeczne i 
ekonomiczne w Europie;

Or. en

Poprawka 26
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla potrzebę jasnych i dobrze 
określonych umów partnerskich, z 
zaangażowaniem podmiotów na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, tak by wszystkie 
strony mogły przyczynić się do 
przygotowywania i opracowywania 
programów;

Or. en

Poprawka 27
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
dotyczące ram regulacyjnych, ze 

16. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
dotyczące ram regulacyjnych, ze 
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szczególnym uwzględnieniem szczebla 
subregionalnego, dla lokalnego i 
zintegrowanego rozwoju realizowanego 
poprzez „rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność”, „wspólne plany działań” i 
„zintegrowane inwestycje terytorialne”;

szczególnym uwzględnieniem lokalnego i 
zintegrowanego rozwoju realizowanego 
poprzez „rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność”, „wspólne plany działań” i 
„zintegrowane inwestycje terytorialne”;

Or. en

Poprawka 28
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że teraz, w ślad za 
wnioskami Komisji, należy wypracować 
jasne powiązania między tymi 
instrumentami wdrażania i zadbać o to, by
wszystkie inwestycje odpowiadały
lokalnym potrzebom i nie pokrywały się z 
innymi projektami;

17. podkreśla, że teraz, w ślad za 
wnioskami Komisji wszystkie inwestycje 
odpowiadają lokalnym potrzebom i nie 
pokrywają się z innymi projektami;

Or. en

Poprawka 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do przyjęcia w pełni 
zintegrowanego podejścia do powiązanych 
instrumentów realizacji (rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność, 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 
wspólnych planów działań) i stworzenia 
partnerstwom lokalnym możliwości 
wyboru, w zależności od ich 
indywidualnych potrzeb, różnych 

18. wzywa do przyjęcia w pełni 
zintegrowanego podejścia do powiązanych 
instrumentów realizacji (rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność, 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 
wspólnych planów działań) i stworzenia 
partnerstwom lokalnym możliwości 
wyboru, w zależności od ich 
indywidualnych potrzeb, różnych 
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kombinacji tych instrumentów, stosownie 
do przypadku, przy wykorzystaniu 
instrumentów, które pozwolą na realizację 
więcej niż jednego priorytetu 
tematycznego za pomocą finansowania z 
więcej niż jednego funduszu w tym samym 
czasie;

kombinacji tych instrumentów, stosownie 
do przypadku, jednocześnie należy 
przedyskutować możliwość zastosowania 
bardziej elastycznego mechanizmu 
koncentracji środków, biorącego pod 
uwagę specyficzne potrzeby państw 
członkowskich i regionów.

Or. pl

Poprawka 30
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę zachowania jak 
najprostszego stosowania proponowanego 
instrumentu, aby uniknąć przyczyniania 
się do obciążenia administracyjnego 
organów lokalnych i zachować zgodność z 
celami upraszczania;

Or. en

Poprawka 31
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na przykład Holandii, 
gdzie uprawnienia władz regionalnych, 
między innymi w odniesieniu do części 
programów finansowania (np. EFRR), 
przekazano dużym organom 
samorządowym, które będą realizować 
działania na szczeblu lokalnym w celu 
zaspokajania potrzeb lokalnych; podkreśla, 
że powierzenie władzom samorządowym 

19. zwraca uwagę na przykład Holandii, 
gdzie uprawnienia władz regionalnych, 
między innymi w odniesieniu do części 
programów finansowania (np. EFRR), 
przekazano organom samorządowym, 
które będą realizować działania na 
szczeblu lokalnym w celu zaspokajania 
potrzeb lokalnych; podkreśla, że 
powierzenie władzom samorządowym 



AM\912146PL.doc 17/29 PE494.845v01-00

PL

obowiązków związanych z zarządzaniem 
daje większe możliwości stworzenia 
najlepszej kombinacji środków 
dostosowanych do potrzeb lokalnych; 
podkreśla, że przy już istniejących 
strukturach zarządzania na szczeblu 
lokalnym takie podejście może mieć 
korzystny wpływ na zintegrowane 
inwestycje terytorialne, wspólne plany 
działań i rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność;

obowiązków związanych z zarządzaniem 
daje większe możliwości stworzenia 
najlepszej kombinacji środków 
dostosowanych do potrzeb lokalnych; 
podkreśla, że przy już istniejących 
strukturach zarządzania na szczeblu 
lokalnym takie podejście może mieć 
korzystny wpływ na zintegrowane 
inwestycje terytorialne, wspólne plany 
działań i rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność;

Or. en

Poprawka 32
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę na przykład Holandii, 
gdzie uprawnienia władz regionalnych, 
między innymi w odniesieniu do części 
programów finansowania (np. EFRR), 
przekazano dużym organom 
samorządowym, które będą realizować 
działania na szczeblu lokalnym w celu 
zaspokajania potrzeb lokalnych; podkreśla, 
że powierzenie władzom samorządowym 
obowiązków związanych z zarządzaniem 
daje większe możliwości stworzenia 
najlepszej kombinacji środków 
dostosowanych do potrzeb lokalnych; 
podkreśla, że przy już istniejących 
strukturach zarządzania na szczeblu 
lokalnym takie podejście może mieć 
korzystny wpływ na zintegrowane 
inwestycje terytorialne, wspólne plany 
działań i rozwój kierowany przez lokalną 
społeczność;

19. zwraca uwagę na przykład Holandii, 
gdzie uprawnienia władz regionalnych, 
między innymi w odniesieniu do części 
programów finansowania (np. EFRR), 
przekazano dużym organom 
samorządowym, które będą realizować 
działania na szczeblu lokalnym w celu 
zaspokajania potrzeb lokalnych; podkreśla, 
że powierzenie władzom samorządowym 
obowiązków związanych z zarządzaniem 
daje większe możliwości stworzenia 
najlepszej kombinacji środków 
dostosowanych do potrzeb lokalnych; 
podkreśla, że przy już istniejących 
strukturach zarządzania na szczeblu 
lokalnym takie podejście może mieć 
korzystny wpływ na zintegrowane 
inwestycje terytorialne na poziomie 
lokalnym lub niższym;

Or. en
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Poprawka 33
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa ten instrument za doskonały 
sposób na stymulowanie oddolne 
uczestnictwa wszelkiego rodzaju 
podmiotów lokalnej społeczności 
działających na rzecz realizacji celów 
terytorialnych;

21. uważa ten instrument za doskonały 
sposób na stymulowanie oddolne 
uczestnictwa wszelkiego rodzaju 
podmiotów lokalnej społeczności 
działających na rzecz realizacji 
zrównoważonych celów terytorialnych;

Or. en

Poprawka 34
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa ten instrument za doskonały 
sposób na stymulowanie oddolne 
uczestnictwa wszelkiego rodzaju 
podmiotów lokalnej społeczności 
działających na rzecz realizacji celów 
terytorialnych;

21. uważa ten instrument za doskonały 
sposób na stymulowanie oddolne 
uczestnictwa wszelkiego rodzaju 
podmiotów lokalnej społeczności 
działających na rzecz realizacji celów 
terytorialnych; z zadowoleniem przyjmuje 
w związku z tym większą liczbę działań w 
zakresie budowania potencjału, które 
polepszą udział zarówno władz 
regionalnych, jak i lokalnych partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 35
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. uznaje minione sukcesy LEADER-a 
za istotne narzędzie kształtowania polityki 
rozwoju obszarów wiejskich i wyraża 
przekonanie, że dzięki rozwojowi 
kierowanemu przez lokalną społeczność 
ten mechanizm kształtowania może walnie 
przyczynić się do sprostania lokalnym i 
regionalnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 36
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do ściślejszego 
sprecyzowania jej wniosków dotyczących 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność na etapie wdrażania tego 
instrumentu, poprzez przygotowanie aktów 
delegowanych i wykonawczych, w celu 
umożliwienia potencjalnym uczestnikom 
pełnego określenia prawdopodobnego celu, 
zakresu i rezultatów tego instrumentu;

22. wzywa Komisję do ściślejszego 
sprecyzowania jej wniosków dotyczących 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność na etapie wdrażania tego 
instrumentu w celu umożliwienia 
potencjalnym uczestnikom pełnego 
określenia prawdopodobnego celu, zakresu 
i rezultatów tego instrumentu; oczekuje na 
publikację przeznaczonego dla organów 
zarządzających przewodnika 
poświęconego rozwojowi kierowanemu 
przez lokalną społeczność;

Or. en

Poprawka 37
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do ściślejszego 
sprecyzowania jej wniosków dotyczących 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność na etapie wdrażania tego 
instrumentu, poprzez przygotowanie aktów 
delegowanych i wykonawczych, w celu 
umożliwienia potencjalnym uczestnikom 
pełnego określenia prawdopodobnego celu, 
zakresu i rezultatów tego instrumentu;

22. wzywa Komisję do ściślejszego 
sprecyzowania jej wniosków dotyczących 
rozwoju kierowanego przez lokalną 
społeczność na etapie wdrażania tego 
instrumentu, poprzez przygotowanie aktów 
delegowanych i wykonawczych, w celu 
umożliwienia potencjalnym uczestnikom 
pełnego określenia prawdopodobnego celu, 
zakresu i rezultatów tego instrumentu; 
popiera wykorzystanie rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność do 
rozszerzania inicjatyw lokalnych z 
wykorzystaniem podejścia oddolnego;

Or. en

Poprawka 38
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że wybór i zatwierdzanie 
lokalnych strategii rozwoju 
proponowanych przez nowo powołane 
grupy działania powinny zostać 
zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2016 r.;

Or. en

Poprawka 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5
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Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę zapoznania się z 
przykładami zintegrowanego 
wykorzystywania środków EFRROW i 
EFR poprzez stosowanie podejścia 
opartego na rozwoju kierowanym przez 
lokalną społeczność w przyszłym okresie 
programowania jako sposobu na tworzenie 
synergii między wszystkimi funduszami 
objętymi zakresem RWP;

24. podkreśla potrzebę zapoznania się z 
przykładami zintegrowanego 
wykorzystywania środków EFRROW, 
EFS i EFR poprzez stosowanie podejścia 
opartego na rozwoju kierowanym przez 
lokalną społeczność w przyszłym okresie 
programowania jako sposobu na tworzenie 
synergii między wszystkimi funduszami 
objętymi zakresem RWP;

Wspólne plany działań

Or. en

Poprawka 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

24 podkreśla potrzebę zapoznania się z 
przykładami zintegrowanego 
wykorzystywania środków EFRROW i 
EFR poprzez stosowanie podejścia 
opartego na rozwoju kierowanym przez 
lokalną społeczność w przyszłym okresie 
programowania jako sposobu na tworzenie 
synergii między wszystkimi funduszami 
objętymi zakresem RWP;

24 podkreśla potrzebę zapoznania się z 
przykładami zintegrowanego 
wykorzystywania środków EFRROW i 
EFR poprzez stosowanie podejścia 
opartego na rozwoju kierowanym przez 
lokalną społeczność w przyszłym okresie 
programowania jako sposobu na tworzenie 
synergii między wszystkimi funduszami 
objętymi zakresem RWP;

Wspólne plany działań 25 uznaje, że lokalne strategie rozwoju 
realizowane przez społeczność (CLLD), 
powinny być narzędziem realizacji 
różnych celów tematycznych i priorytetów 
inwestycyjnych, a nie priorytetem 
inwestycyjnym samym w sobie.
Lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez społeczność muszą być realizowane 
w odniesieniu do celu tematycznego 
promowanie włączenia społecznego i 
zwalczanie ubóstwa, podczas gdy w 
pozostałych celach tematycznych mogą 
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one pełnić równie ważną funkcję. Należy 
rozważyć zmiany w powyższym zakresie, 
tak by zintensyfikować wsparcie na rzecz 
lokalnych zdolności instytucjonalnych 
oraz umożliwić bardziej elastyczne 
używanie narzędzia, jakim są lokalne 
strategie rozwoju realizowane przez 
społeczność.

Or. pl

Poprawka 41
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla duże znaczenie zapewnienia 
opracowania tych instrumentów 
równolegle, żeby rozwój kierowany przez 
lokalną społeczność był czymś więcej niż 
tylko narzędziem strategicznym służącym 
do realizacji programów, zależnym od 
wspólnych planów działań lub ZIT;

27. podkreśla duże znaczenie zapewnienia 
opracowania tych instrumentów 
równolegle, żeby rozwój kierowany przez 
lokalną społeczność był czymś więcej niż 
tylko narzędziem strategicznym służącym 
do rozwijania lokalnego potencjału;

Or. en

Poprawka 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uznaje, że wspólne plany działania, 
jako instrument wspierania ściślejszej 
integracji różnych funduszy 
zmierzających do osiągnięcia wspólnego 
celu powinien być dokumentem o 
charakterze operacyjnym przygotowanym 
przez władze lokalne m.in. w celu lepszego 
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rozwiązywania szeregu problemów 
wymagających interwencji w różnych 
obszarach.

Or. pl

Poprawka 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. uznaje, że wspólne plany działania 
mogą być bardzo dobrą formą pomocy 
technicznej jak również sposobem na 
zrównoważoną integrację młodych osób z 
rynkiem pracy.

Or. pl

Poprawka 44
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 28 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28c. zwraca uwagę, że aby 
zminimalizować ryzyko zbyt długich 
procesów decyzyjnych i skomplikowanych 
procesów administracyjnych, system 
realizacji wspólnych planów działania 
mógłby zakładać wprowadzenie w 
pierwszym etapie instytucji 
odpowiedzialnej zarządzanie programem 
na poziomie regionalnym, której 
zadaniem byłaby ocena wspólnych planów 
działania. W drugim etapie poszczególne 
przedsięwzięcia i projekty mogłyby być 
składane do różnych podmiotów 
odpowiedzialnych za kontraktowanie 
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środków wyłącznie, jako kontynuacja 
zatwierdzonego uprzednio wspólnego 
planu działania (podmiot składałby 
wyłącznie np. założenia budżetowe danego 
przedsięwzięcia wraz z określeniem 
rezultatów, które mają zostać osiągnięte w 
wyniku interwencji). Instytucja 
zatwierdzająca wspólne plany działania 
odpowiadałaby za monitorowanie i ocenę 
całego planu - efekt synergii, wartość 
dodaną. Poszczególne instytucje 
kontraktujące miałyby natomiast 
odpowiadać za realizację budżetów i 
efektów poszczególnych zadań.

Or. pl

Poprawka 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję do określenia na 
poziomie UE jasnych kryteriów wyboru 
funkcjonalnych obszarów miejskich, w 
których miałyby być realizowane 
zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich. Państwa członkowskie na 
podstawie tych kryteriów oraz biorąc pod 
uwagę krajowe i regionalne strategie 
dokonywałyby wyboru funkcjonalnych 
obszarów miejskich do umieszczenia w 
Kontrakcie Partnerskim. Byłaby to lista 
funkcjonalnych obszarów miejskich, które 
spełniają te kryteria i mogą potencjalnie 
realizować Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne. Jednak decyzja o tym, które 
funkcjonalne obszary miejskie ostatecznie 
mogą realizować ZIT leżałaby w gestii 
państw członkowskich/Instytucji 
Zarządzających zależnie od tego, czy dany 
funkcjonalny obszar miejski wywiązuje się 
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z powierzonych zobowiązań zw. z 
realizacją ZIT.

Or. pl

Poprawka 46
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
wyjaśnienia dotyczące zakresu ZIT i 
możliwości tego instrumentu, który – jeśli 
będzie odpowiadał lokalnym potrzebom –
mógłby być stosowany w obszarach 
pozamiejskich;

30. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
wyjaśnienia dotyczące zakresu ZIT i 
możliwości tego instrumentu, który – jeśli 
będzie odpowiadał lokalnym potrzebom –
mógłby być stosowany w obszarach 
pozamiejskich, a zwłaszcza 
okołomiejskich;

Or. en

Poprawka 47
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
wyjaśnienia dotyczące zakresu ZIT i 
możliwości tego instrumentu, który – jeśli 
będzie odpowiadał lokalnym potrzebom –
mógłby być stosowany w obszarach 
pozamiejskich;

30. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
wyjaśnienia dotyczące zakresu ZIT i 
możliwości tego instrumentu, który – jeśli 
będzie odpowiadał lokalnym potrzebom –
mógłby być stosowany w obszarach 
pozamiejskich; jest zdania, że realizowanie 
ZIT powinno być możliwe z 
wykorzystaniem wszystkich funduszy 
objętych zakresem RWP;

Or. en
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Poprawka 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
wyjaśnienia dotyczące zakresu ZIT i 
możliwości tego instrumentu, który – jeśli 
będzie odpowiadał lokalnym potrzebom –
mógłby być stosowany w obszarach 
pozamiejskich;

30. z zadowoleniem przyjmuje dalsze 
wyjaśnienia dotyczące zakresu ZIT i 
możliwości tego instrumentu, który – jeśli 
będzie odpowiadał lokalnym potrzebom –
mógłby być stosowany w obszarach 
pozamiejskich w celu poprawy spójności 
ekonomicznej i społecznej nie tylko 
między regionami, ale także między 
obszarami miejskimi i pozamiejskimi w 
regionach;

Or. en

Poprawka 49
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że należy zapewnić 
zgodność ZIT z regionalnymi strategiami 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 50
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 31
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Projekt rezolucji Poprawka

31. zwraca uwagę na przykład, którym jest 
proponowany model ZIT z Wielkiego 
Manchesteru, polegający na łączeniu 
finansowania z możliwie największej 
liczby odpowiednich źródeł w celu 
osiągnięcia większych korzyści z 
inwestycji; zwraca uwagę na to, że proces 
opracowywania tego modelu jest w toku, a 
model ten można byłoby wykorzystać do 
wspierania strategii i osiągnąć wiele 
korzyści gospodarczych i społecznych w 
regionie miasta; podkreśla, że 
proponowany instrument, polegający na 
zintegrowanych inwestycjach 
terytorialnych, łączyłby priorytety EFRR z 
działaniami EFS i że przy większym 
zorientowaniu EFRR na MŚP i innowacje 
istnieją możliwości wspierania w 
przyszłości ZIT z funduszy projektów
programu Horyzont 2020;

31. zwraca uwagę na przykład, którym jest 
proponowany model ZIT z Wielkiego 
Manchesteru, polegający na łączeniu 
finansowania z możliwie największej 
liczby odpowiednich źródeł w celu 
osiągnięcia większych korzyści z 
inwestycji; zwraca uwagę na to, że proces 
opracowywania tego modelu jest w toku, a 
model ten można byłoby wykorzystać do 
wspierania strategii i osiągnąć wiele 
korzyści gospodarczych i społecznych w 
regionie miasta; podkreśla, że 
proponowany instrument, polegający na 
zintegrowanych inwestycjach 
terytorialnych, łączyłby priorytety EFRR z 
działaniami EFS i że przy większym 
zorientowaniu EFRR na MŚP i innowacje 
istnieją możliwości utworzenia w 
przyszłości powiązań ZIT z projektami
programu Horyzont 2020;

Or. en

Poprawka 51
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. zwraca uwagę na potencjał 
instrumentów finansowych w zakresie 
udostępniania alternatywnych źródeł 
finansowania dla szerokiego kręgu 
podmiotów w uzupełnieniu tradycyjnych 
metod finansowania;

33. zwraca uwagę na potencjał 
instrumentów finansowych, w tym 
mikrokredytów, w zakresie udostępniania 
alternatywnych źródeł finansowania dla 
szerokiego kręgu podmiotów w 
uzupełnieniu tradycyjnych metod 
finansowania;

Or. en
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Poprawka 52
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla, że w przyszłych ramach 
finansowania instrumenty finansowe 
powinny dawać możliwość uruchomienia 
finansowania prywatnego i oferować 
państwom członkowskim i regionom 
elastyczność w celu dostosowania 
sektorów docelowych i metod wdrażania 
do swoich szczególnych potrzeb;

Or. en

Poprawka 53
Derek Vaughan

Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34b. Włączanie funduszy objętych 
wspólnymi ramami strategicznymi do 
innych unijnych strategii politycznych i 
instrumentów
. Z zadowoleniem przyjmuje wnioski w 
obrębie wspólnych ram strategicznych dla 
umów partnerskich dotyczące 
zarysowania potencjalnego dostosowania 
między funduszami objętymi wspólnymi 
ramami strategicznymi i innymi 
programami finansowania, takimi jak 
program ramowy na rzecz badań 
naukowych i innowacji (wcześniej 7PR, a 
teraz Horyzont 2020), LIFE+ lub 
instrument „Łącząc Europę”;
. uznaje, że chociaż programy 
finansowania, takie jak Horyzont 2020, są 
przede wszystkim ukierunkowane na 
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doskonałość, fundusze strukturalne 
funkcjonowały dotychczas skutecznie w 
sferze „budowania potencjału”, 
zapewniając środki finansowe na rozwój 
przedsiębiorstw lub organizacji, które 
następnie stały się partnerami w 7PR lub 
projektach programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP);
. podkreśla, że istniejące synergie między 
funduszami objętymi wspólnymi ramami 
strategicznymi a programem Horyzont 
2020 oznaczają, że obydwa fundusze 
mogłyby ewentualnie zostać wykorzystane 
podczas pracy nad uzupełniającymi 
celami tematycznymi;
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