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Poprawka 1
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla strategiczną rolę silnej i 
zorientowanej na wyniki polityki spójności 
w tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu 
wzrostu w całej Unii; podkreśla, że środki 
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności to znaczące składniki inwestycji 
publicznych w państwach członkowskich i
ich regionach;

1. podkreśla strategiczną rolę silnej i 
zorientowanej na wyniki polityki spójności 
w tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu 
wzrostu w całej Unii; podkreśla, że środki 
z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych to znaczące składniki 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich, ich regionach i 
samorządach lokalnych;

Or. en

Poprawka 2
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zaniepokojony faktem, że 
niepewność związana z przyjęciem 
wieloletnich ram finansowych stanowi 
przeszkodę dla poważnego planowania 
budżetowego, co jest źródłem obaw, jako 
że rok 2014 jest początkiem nowego 
okresu planowania, który dotyczy w 
szczególności polityki spójności;

2. jest zaniepokojony faktem, że 
niepewność związana z przyjęciem 
wieloletnich ram finansowych stanowi 
przeszkodę dla poważnego planowania 
budżetowego, co jest źródłem obaw, jako 
że rok 2014 jest początkiem nowego 
okresu planowania, który dotyczy w 
szczególności polityki spójności, co 
zagraża spodziewanym wynikom w 
związku z realizacją tych celów;

Or. ro
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Poprawka 3
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zaniepokojony faktem, że 
niepewność związana z przyjęciem 
wieloletnich ram finansowych stanowi 
przeszkodę dla poważnego planowania 
budżetowego, co jest źródłem obaw, jako 
że rok 2014 jest początkiem nowego 
okresu planowania, który dotyczy w 
szczególności polityki spójności;

2. jest zaniepokojony faktem, że 
niepewność związana z przyjęciem 
wieloletnich ram finansowych stanowi 
przeszkodę dla poważnego planowania 
budżetowego, co jest źródłem obaw, jako 
że rok 2014 jest początkiem nowego 
okresu planowania, a polityka spójności
jest pod tym względem szczególnym 
obszarem;

Or. en

Poprawka 4
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zaniepokojony faktem, że 
niepewność związana z przyjęciem 
wieloletnich ram finansowych stanowi 
przeszkodę dla poważnego planowania 
budżetowego, co jest źródłem obaw, jako 
że rok 2014 jest początkiem nowego 
okresu planowania, który dotyczy w 
szczególności polityki spójności;

2. jest zaniepokojony faktem, że 
niepewność związana z przyjęciem 
wieloletnich ram finansowych stanowi 
przeszkodę dla poważnego planowania 
budżetowego, co jest źródłem obaw, jako 
że rok 2014 jest początkiem nowego 
okresu planowania, który dotyczy w 
szczególności polityki spójności;

Or. lt

Poprawka 5
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że wprowadzenie 
instrumentu „Łącząc Europę” nie jest 
możliwe bez przyjęcia nowych 
wieloletnich ram finansowych, a 
połączenie go z Funduszem Spójności 
byłoby realistyczne tylko wówczas, gdyby 
udostępniono wystarczające zasoby i 
wprowadzono odpowiednie wymogi;

Or. en

Poprawka 6
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wyraża zaniepokojenie, że 
wstrzymywanie przez Komisję wypłaty 
środków w niektórych przypadkach może 
się wiązać z brakiem dostępnych zasobów, 
czego konsekwencją jest stosowanie 
ostrzejszych kryteriów;

Or. en

Poprawka 7
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ponadto apeluje do Komisji o ścisłe 
monitorowanie i ocenę rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich w zakresie 
płatności w dziale 1b przez cały rok 2013, 
aby uniknąć powtórzenia się sytuacji z 
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roku ubiegłego; ostrzega, że niedobór 
środków na płatności może uniemożliwić 
Unii wywiązanie się z zobowiązań 
prawnych oraz zagrozić realizowanym 
inwestycjom;

Or. en

Poprawka 8
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, aby skutecznie zajęły się 
niedociągnięciami administracyjnymi w 
realizacji polityki spójności w praktyce, 
gwarantując odpowiedni poziom absorpcji 
środków oraz rzeczywistą realizację 
ustalonych celów i założonych wyników;
wzywa zatem Komisję do dalszego 
udzielania pomocy w zakresie realizacji 
tych celów;

4. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, aby skutecznie zajęły się 
niedociągnięciami administracyjnymi w 
realizacji polityki spójności w praktyce, 
gwarantując odpowiedni poziom absorpcji 
środków oraz rzeczywistą realizację 
ustalonych celów i założonych wyników;
wzywa zatem Komisję do dalszego 
udzielania pomocy w zakresie realizacji 
tych celów; zaleca przeznaczenie środków 
z obecnego okresu programowania na 
programy szkoleniowe dla przedstawicieli 
organów zarządzających przyszłymi 
programami wspieranymi z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności;

Or. ro

Poprawka 9
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że kolejny okres programowania 
jest szansą na dalszą poprawę 
pozytywnego wpływu polityki spójności i 
nalega, by jak najszybciej rozpoczęto 

5. uważa, że kolejny okres programowania 
jest szansą na dalszą poprawę 
pozytywnego wpływu polityki spójności i 
nalega, by jak najszybciej rozpoczęto 
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przygotowywanie umów o partnerstwie, 
aby umożliwić pomyślne wdrożenie 
począwszy od 1 stycznia 2014 r., a także 
łagodne przejście do kolejnego okresu 
programowania.

przygotowywanie umów o partnerstwie i 
programów; wzywa władze krajowe do 
bezzwłocznego przekazania swoich 
zaleceń, aby umożliwić pomyślne 
wdrożenie, począwszy od 1 stycznia 
2014 r., a także łagodne przejście do 
kolejnego okresu programowania.

Or. ro


