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Poprawka 1
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości za opracowywanie
długoterminowych strategii społeczno-
gospodarczych oraz za wdrażanie 
rozwiązań politycznych w UE 
odpowiedzialność ponosi szereg 
organizacji publicznych, takich jak 
instytucje europejskie, ministerstwa, 
wydziały administracji lokalnej lub 
regionalnej oraz wyspecjalizowane 
agencje,

1. zaznacza, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości za opracowywanie 
długoterminowych strategii społeczno-
gospodarczych oraz za wdrażanie 
rozwiązań politycznych w UE 
odpowiedzialność ponosi szereg 
organizacji publicznych, takich jak 
instytucje europejskie, ministerstwa, 
wydziały administracji lokalnej lub 
regionalnej oraz wyspecjalizowane 
agencje; podkreśla, że oprócz instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
oraz instytucji europejskich 
w opracowywaniu długoterminowych 
strategii uczestniczą również partnerzy 
społeczni i gospodarczy, organizacje 
pozarządowe oraz inne zainteresowane 
strony,

Or. de

Poprawka 2
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości za opracowywanie 
długoterminowych strategii społeczno-
gospodarczych oraz za wdrażanie 
rozwiązań politycznych w UE 
odpowiedzialność ponosi szereg 
organizacji publicznych, takich jak 
instytucje europejskie, ministerstwa, 

1. zaznacza, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości za opracowywanie 
długoterminowych strategii społeczno-
gospodarczych oraz za wdrażanie 
rozwiązań politycznych w UE 
odpowiedzialność ponosi szereg 
organizacji publicznych, takich jak 
instytucje europejskie, ministerstwa, 
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wydziały administracji lokalnej lub 
regionalnej oraz wyspecjalizowane 
agencje,

wydziały administracji lokalnej lub 
regionalnej oraz wyspecjalizowane 
agencje, w związku z tym podkreśla, że 
powinno się zastosować wielopoziomowy 
system rządzenia,

Or. en

Poprawka 3
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaznacza, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości za opracowywanie 
długoterminowych strategii społeczno-
gospodarczych oraz za wdrażanie 
rozwiązań politycznych w UE 
odpowiedzialność ponosi szereg 
organizacji publicznych, takich jak 
instytucje europejskie, ministerstwa, 
wydziały administracji lokalnej lub 
regionalnej oraz wyspecjalizowane 
agencje,

1. zaznacza, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości za opracowywanie 
długoterminowych strategii społeczno-
gospodarczych oraz za wdrażanie 
rozwiązań politycznych w UE 
odpowiedzialność ponosi szereg 
organizacji publicznych, takich jak 
instytucje europejskie, ministerstwa, 
wydziały administracji lokalnej lub 
regionalnej oraz wyspecjalizowane 
agencje, w tym zajmujące się 
przyciąganiem organizacji 
pozarządowych,

Or. ro

Poprawka 4
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że harmonijny rozwój Unii 
Europejskiej i sprawne funkcjonowanie 
programów wspólnotowych wymaga od 
państw członkowskich umiejętności w 
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zakresie nowoczesnej administracji i 
zarządzania;

Or. ro

Poprawka 5
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że pomimo postępów 
osiągniętych w zakresie zmniejszania 
dysproporcji rozwojowych między 
regionami nadal istnieją znaczne różnice 
w poziomie rozwoju gospodarczego i 
społecznego, które widać również w 
jakości usług publicznych dla obywateli;

Or. ro

Poprawka 6
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że organizacje te potrzebują 
nowoczesnych rozwiązań i umiejętności 
w zakresie administracji i zarządzania, aby 
opracowywać dalekosiężne i oparte na 
dokładnych analizach powiązane ze sobą 
wzajemnie strategie, przyczyniając się 
w ten sposób do udoskonalania 
i podnoszenia skuteczności rozwiązań 
politycznych w różnych dziedzinach,

2. podkreśla, że struktury te potrzebują 
nowoczesnych rozwiązań i umiejętności 
w zakresie administracji i zarządzania, aby 
opracowywać dalekosiężne i oparte na 
dokładnych analizach powiązane ze sobą 
wzajemnie strategie, przyczyniając się 
w ten sposób do udoskonalania 
i podnoszenia skuteczności rozwiązań 
politycznych w różnych dziedzinach;
podkreśla przy tym, że należy 
przeprowadzić ocenę istniejących 
mechanizmów podejmowania decyzji 
i procesów administracyjnych w celu 
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ustalenia, czy konieczne jest 
unowocześnienie administracji; wskazuje 
jednak na to, że w związku z budowaniem 
potencjału nie należy tworzyć żadnych 
nowych mechanizmów ani instytucji, lecz 
w kontekście dalekosiężnych strategii 
należy skuteczniej wykorzystywać 
istniejące procesy administracyjne,

Or. de

Poprawka 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że organizacje te potrzebują 
nowoczesnych rozwiązań i umiejętności w 
zakresie administracji i zarządzania, aby 
opracowywać dalekosiężne i oparte na 
dokładnych analizach powiązane ze sobą 
wzajemnie strategie, przyczyniając się w 
ten sposób do udoskonalania i podnoszenia 
skuteczności rozwiązań politycznych w 
różnych dziedzinach,

2. podkreśla, że organizacje te potrzebują 
nowoczesnych rozwiązań i umiejętności w 
zakresie administracji i zarządzania, aby 
opracowywać dalekosiężne, powiązane ze 
sobą wzajemnie strategie, które będą 
uwzględniały również specyfikę 
poszczególnych regionów, przyczyniając 
się w ten sposób do udoskonalania i 
podnoszenia skuteczności rozwiązań 
politycznych w różnych dziedzinach,

Or. ro

Poprawka 8
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że w regionach 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnym położeniu brakuje zasobów 
finansowych i ludzkich oraz wsparcia 
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administracyjnego niezbędnego do 
właściwego wykorzystania funduszy UE, 
które zostały im przyznane,

Or. ro

Poprawka 9
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) dostępne są środki 
finansowe przeznaczone na rozwijanie 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, np. poprzez 
unowocześnianie sposobu zarządzania 
zasobami ludzkimi, zmianę funkcji i 
uprawnień organów administracji 
publicznej, zwalczanie korupcji, 
zmniejszanie obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw, wzmacnianie 
administracji regionalnej i lokalnej, 
wspieranie partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych, 
unowocześnianie procesów 
opracowywania strategii politycznych oraz 
poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia 
finansowane ze środków publicznych w 
różnych obszarach administracji 
elektronicznej,

3. podkreśla, że w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) dostępne są środki 
finansowe przeznaczone na rozwijanie 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, np. poprzez 
unowocześnianie sposobu zarządzania 
zasobami ludzkimi, zmianę funkcji i 
uprawnień organów administracji 
publicznej, zwalczanie korupcji, 
zmniejszanie obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw, wzmacnianie 
administracji regionalnej i lokalnej, 
wspieranie partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych, 
unowocześnianie procesów 
opracowywania strategii politycznych oraz 
poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia 
finansowane ze środków publicznych w 
różnych obszarach administracji 
elektronicznej, uważa, że priorytetem na 
obecny okres programowania powinno 
być przygotowanie przyszłych 
beneficjentów finansowania w ramach 
polityki spójności;

Or. ro
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Poprawka 10
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) dostępne są środki 
finansowe przeznaczone na rozwijanie 
potencjału instytucjonalnego 
i administracyjnego na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, np. poprzez 
unowocześnianie sposobu zarządzania 
zasobami ludzkimi, zmianę funkcji 
i uprawnień organów administracji 
publicznej, zwalczanie korupcji, 
zmniejszanie obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw, wzmacnianie 
administracji regionalnej i lokalnej, 
wspieranie partnerów społecznych 
i organizacji pozarządowych, 
unowocześnianie procesów 
opracowywania strategii politycznych oraz 
poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia 
finansowane ze środków publicznych 
w różnych obszarach administracji 
elektronicznej,

3. podkreśla, że w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu 
Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostępne 
są środki finansowe przeznaczone na 
rozwijanie potencjału instytucjonalnego 
i administracyjnego na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, np. poprzez 
unowocześnianie sposobu zarządzania 
zasobami ludzkimi, zmianę funkcji 
i uprawnień organów administracji 
publicznej, zwalczanie korupcji, 
zmniejszanie obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw, wzmacnianie 
administracji regionalnej i lokalnej, 
wspieranie partnerów społecznych 
i organizacji pozarządowych, 
unowocześnianie procesów 
opracowywania strategii politycznych oraz 
poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia 
finansowane ze środków publicznych 
w różnych obszarach administracji 
elektronicznej,

Or. de

Poprawka 11
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że to e-rządzenie ma 
kluczowe znaczenie w budowaniu 
potencjału, unowocześnianiu 
administracji i poprawie koordynacji na 



AM\931213PL.doc 9/12 PE508.002v01-00

PL

płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej 
pomiędzy różnymi instytucjami na 
szczeblu krajowym i europejskim; zwraca 
ponadto uwagę, że wdrażanie e-rządzenia 
musi opierać się na wykorzystaniu 
bogatego doświadczenia zdobytego 
w państwach członkowskich, instytucjach 
europejskich i organizacjach 
pozarządowych,

Or. de

Poprawka 12
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że dobrze ugruntowany 
system administracyjny, zwłaszcza w 
zakresie planowania i realizacji 
projektów, stanowi istotny element 
umiejętności absorpcji funduszy 
europejskich i powinien być umacniany;
jest zdania, że należy zwrócić szczególną 
uwagę zwłaszcza na państwa 
członkowskie, które są opóźnione i 
odnotowują niskie wskaźniki absorpcji 
środków w okresie programowania 2007–
2013;

Or. ro

Poprawka 13
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wieloletnie ramy finansowe 4. uważa, że wieloletnie ramy finansowe 
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UE stanowią bardzo ważne narzędzie 
długoterminowego planowania projektów 
europejskich uwzględniające europejski 
punkt widzenia i wartość dodaną, którą 
Unia wnosi do projektów; wzywa jednakże 
do lepszego dopasowania budżetu UE do 
budżetów krajowych państw 
członkowskich oraz do wydatkowania 
funduszy publicznych od momentu 
planowania do momentu realizacji w 
sposób pozwalający uzyskać pewność, że 
budżet UE i budżety krajowe będą w 
większym stopniu uzupełniały się 
nawzajem,

UE stanowią bardzo ważne narzędzie 
długoterminowego planowania projektów 
europejskich uwzględniające europejski 
punkt widzenia i wartość dodaną, którą 
Unia wnosi do projektów; wzywa jednakże 
do lepszego dopasowania budżetu UE do 
budżetów krajowych państw 
członkowskich oraz do wydatkowania 
funduszy publicznych od momentu 
planowania do momentu realizacji w 
sposób pozwalający uzyskać pewność, że 
budżet UE i budżety krajowe będą w 
większym stopniu uzupełniały się 
nawzajem, podkreśla znaczenie 
powiązania celów strategii „Europa 2020” 
z krajowymi strategiami rozwoju, tak aby 
umożliwić realizację inwestycji w sposób 
możliwie najbardziej wydajny i 
odpowiedzialny;

Or. ro

Poprawka 14
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wieloletnie ramy finansowe 
UE stanowią bardzo ważne narzędzie 
długoterminowego planowania projektów 
europejskich uwzględniające europejski 
punkt widzenia i wartość dodaną, którą 
Unia wnosi do projektów; wzywa jednakże 
do lepszego dopasowania budżetu UE do 
budżetów krajowych państw 
członkowskich oraz do wydatkowania 
funduszy publicznych od momentu 
planowania do momentu realizacji w 
sposób pozwalający uzyskać pewność, że 
budżet UE i budżety krajowe będą w 
większym stopniu uzupełniały się 
nawzajem,

4. uważa, że wieloletnie ramy finansowe 
UE stanowią bardzo ważne narzędzie 
długoterminowego planowania projektów 
europejskich uwzględniające europejski 
punkt widzenia i wartość dodaną, którą 
Unia wnosi do projektów; wzywa jednakże 
do lepszego dopasowania budżetu UE do 
budżetów krajowych państw 
członkowskich oraz do wydatkowania 
funduszy publicznych od momentu 
planowania do momentu realizacji w 
sposób pozwalający uzyskać pewność, że 
budżet UE i budżety krajowe będą w 
większym stopniu uzupełniały się 
nawzajem bez powielania zasobów i że 
będą wykorzystywane do skutecznego 
osiągania wyznaczonych celów;
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Or. pt

Poprawka 15
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wieloletnie ramy finansowe 
UE stanowią bardzo ważne narzędzie 
długoterminowego planowania projektów 
europejskich uwzględniające europejski 
punkt widzenia i wartość dodaną, którą 
Unia wnosi do projektów; wzywa jednakże 
do lepszego dopasowania budżetu UE do 
budżetów krajowych państw 
członkowskich oraz do wydatkowania 
funduszy publicznych od momentu 
planowania do momentu realizacji 
w sposób pozwalający uzyskać pewność, 
że budżet UE i budżety krajowe będą 
w większym stopniu uzupełniały się 
nawzajem,

4. uważa, że wieloletnie ramy finansowe 
UE stanowią bardzo ważne narzędzie 
długoterminowego planowania projektów 
europejskich uwzględniające europejski 
punkt widzenia i wartość dodaną, którą 
Unia wnosi do projektów; wzywa jednakże 
do lepszego dopasowania budżetu UE do 
budżetów krajowych państw 
członkowskich oraz do wydatkowania 
funduszy publicznych od momentu 
planowania do momentu realizacji 
w sposób pozwalający uzyskać pewność, 
że budżet UE i budżety krajowe będą 
w większym stopniu uzupełniały się 
nawzajem, a także zapewni się między 
nimi lepszą koordynację i synergię,

Or. de

Poprawka 16
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że opracowywanie strategii 
politycznych w odniesieniu do polityki 
spójności i innych dziedzin polityki w 
coraz większym stopniu zależy od 
wskazania w odpowiednim momencie 
długoterminowych tendencji globalnych; 
popiera w związku z tym wnioski płynące 
z różnych wybiegających w przyszłość 
sprawozdań, takich jak Projekt Europa 

6. uważa, że opracowywanie strategii 
politycznych w odniesieniu do polityki 
spójności i innych dziedzin polityki w 
coraz większym stopniu zależy od 
wskazania w odpowiednim momencie 
długoterminowych tendencji globalnych; 
odnotowuje w związku z tym wnioski 
płynące z różnych wybiegających w 
przyszłość sprawozdań, takich jak Projekt 
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2030 (sprawozdanie Grupy ds. Refleksji 
nad Przyszłością Unii Europejskiej 2030 
dla Rady Europejskiej), czy ze 
sprawozdania zatytułowanego „Globalne 
tendencje do roku 2030: Obywatele 
zglobalizowanego świata pełnego 
współzależności (Global Trends 2030 –
Citizens in an Interconnected and 
Polycentric World)” sporządzonego przez 
Instytut Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem (IUESB) w ramach 
projektu europejskiego systemu analiz 
strategicznych i politycznych (ESPAS).

Europa 2030 (sprawozdanie Grupy ds. 
Refleksji nad Przyszłością Unii 
Europejskiej 2030 dla Rady Europejskiej), 
czy ze sprawozdania zatytułowanego 
„Globalne tendencje do roku 2030: 
Obywatele zglobalizowanego świata 
pełnego współzależności (Global Trends 
2030 – Citizens in an Interconnected and 
Polycentric World)” sporządzonego przez 
Instytut Unii Europejskiej Studiów nad 
Bezpieczeństwem (IUESB) w ramach 
projektu europejskiego systemu analiz 
strategicznych i politycznych (ESPAS).

Or. en

Poprawka 17
Constanze Angela Krehl

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaleca ściślejszą koordynację tego 
rodzaju inicjatyw w zakresie sporządzania 
sprawozdań oraz utworzenie 
międzyinstytucjonalnego systemu 
umożliwiającego wskazanie 
długoterminowych tendencji 
w kluczowych kwestiach politycznych, 
z którymi musi zmierzyć się Unia 
Europejska; uważa również, że do tego 
systemu powinni zostać włączeni 
pracownicy wszystkich właściwych 
instytucji i organów UE, w tym Komitetu 
Regionów.

7. zaleca ściślejszą koordynację tego 
rodzaju inicjatyw w zakresie sporządzania 
sprawozdań oraz utworzenie 
międzyinstytucjonalnego systemu 
umożliwiającego wskazanie 
długoterminowych tendencji 
w kluczowych kwestiach politycznych, 
z którymi musi zmierzyć się Unia 
Europejska; uważa również, że do tego 
systemu należy włączyć pracowników 
wszystkich właściwych instytucji 
i organów UE, w tym Komitetu Regionów, 
a także wszystkie właściwe zainteresowane 
strony i organizacje pozarządowe.
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