
AM\934687PL.doc PE510.599v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2013/0000(INI)

3.5.2013

POPRAWKI
1 - 140

Projekt sprawozdania
Oldřich Vlasák
(PE510.510v01-00)

w sprawie polityki regionalnej, która stanowi element programów pomocy 
państwa o szerokim zasięgu
(2013/0000(INI))



PE510.599v01-00 2/86 AM\934687PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\934687PL.doc 3/86 PE510.599v01-00

PL

Poprawka 1
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 174 ust. 3 TFUE, w 
którym podkreśla się konieczność 
zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby 
terytoriów o trwałych utrudnieniach 
geograficznych i demograficznych, takich 
jak wyspy, góry i obszary rzadko 
zaludnione,

Or. en

Poprawka 2
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 175 TFUE, w którym 
podkreśla się, że przy formułowaniu i 
urzeczywistnianiu polityk i działań Unii 
Europejskiej oraz przy urzeczywistnieniu 
rynku wewnętrznego uwzględnia się cele 
określone w art. 174 i przyczynia się do 
ich realizacji,

Or. en

Poprawka 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 107 ust. 3 lit. a) i c) – uwzględniając art. 107 ust. 3 lit. a) i c) 
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TFUE, w których przewiduje się 
możliwość przyznania regionalnej pomocy 
przyznawanej przez państwo w celu 
wspierania rozwoju gospodarczego
określonych obszarów Unii Europejskiej 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,

TFUE, w których przewiduje się 
możliwość przyznania regionalnej pomocy 
przyznawanej przez państwo w celu 
wspierania rozwoju gospodarczego
obszarów, w których standard życia jest 
rażąco niski lub które zostały dotknięte 
poważnym bezrobociem oraz obszarów, o 
których mowa w art. 349, ze względu na 
ich sytuację strukturalną, gospodarczą i 
społeczną,

Or. en

Poprawka 4
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 349 TFUE, w którym 
uwzględnia się oddalenie, wyspiarski 
charakter, niewielkie rozmiary, trudną 
topografię i klimat, zależność gospodarczą 
od niewielkiej liczby produktów regionów 
peryferyjnych i umożliwia się instytucjom 
europejskim przyjęcie specyficznych 
środków zmierzających w szczególności do 
określenia warunków stosowania 
Traktatów w tych regionach, w tym 
wspólnych polityk,

Or. en

Poprawka 5
Francesca Barracciu

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 
lipca 2012 r. w sprawie ewolucji strategii 
makroregionalnych UE: obecne praktyki i 
przyszłe perspektywy, szczególnie w 
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regionie Morza Śródziemnego1,
––––––––––––––––––––––––––––

 Teksty przyjęte P7_TA(2012)0269.

Or. en

Poprawka 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
INT/653 z dnia 26 marca 2013 r. 
w sprawie rynku wewnętrznego oraz 
pomocy państwa przyznawanej regionom,

Or. en

Poprawka 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Komisji 
C(2012)7542 final w sprawie SA 33243 
Jornal da Madeira,

Or. en

Poprawka 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając pkt 57 konkluzji Rady 
Europejskiej w sprawie wieloletnich ram 
finansowych z 7-8 lutego 2013 r. – Pomoc 
regionalna1,
––––––––––––––––––––––––––
 EUCO 37/13 z 08.02.2013, s.22.

Or. en

Poprawka 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z 
1998 r. do państw członkowskich w 
sprawie powiązań pomiędzy polityką 
regionalną a polityką konkurencji –
zwiększanie koncentracji i wzajemnej 
zgodności (COM(98)0673),

Or. en

Poprawka 10
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawach połączonych T-443/08, T-
455/08T, Mitteldeutsche Flughafen 
i Flughafen Leipzig/Halle przeciwko 
Komisji,

skreślone

Or. en
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Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Najpierw myśl na małą 
skalę” – Program „Small Business Act” 
dla Europy, (COM(2008)0394),

Or. en

Poprawka 12
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zgodnie 
z podstawą prawną nowych wniosków, 
określoną w art. 109 TFUE, przewiduje się 
wyłącznie konsultacje z Parlamentem, nie 
zaś zwykłą procedurę ustawodawczą;

B. mając na uwadze, że zgodnie 
z podstawą prawną nowych wniosków, 
określoną w art. 109 TFUE, przewiduje się 
wyłącznie konsultacje z Parlamentem, nie 
zaś zwykłą procedurę ustawodawczą; 
mając na uwadze, że Parlament nie ma 
wpływu na przyjęcie wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 13
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że realizacja 
programów pomocy państwa przyjmuje 
najczęściej formę dotacji i subsydiów, ulg 
podatkowych, zwolnień od podatku, 
nagród motywacyjnych, pożyczek 
uprzywilejowanych, gwarancji, 
preferencyjnych stóp oprocentowania 
kredytów oraz inwestycji kapitałowych 
przyznawanych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, jak również przez 
podmioty będące pod kontrolą 
administracji publicznej;

D. mając na uwadze, że realizacja 
programów pomocy państwa przyjmuje 
najczęściej formę dotacji i subsydiów, ulg 
podatkowych, zwolnień od podatku, 
nagród motywacyjnych, pożyczek 
uprzywilejowanych, gwarancji, 
preferencyjnych stóp oprocentowania 
kredytów oraz inwestycji kapitałowych 
przyznawanych na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, jak również przez 
podmioty będące pod kontrolą 
administracji publicznej, a także poprzez 
rosnącą liczbę form partnerstwa 
publiczno-prawnego;

Or. en

Poprawka 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że według Komisji 
celem jej wytycznych w sprawie pomocy 
regionalnej jest wspieranie 
konkurencyjnego i spójnego jednolitego 
rynku, a jednocześnie zapewnianie, aby 
zakłócenia powodowane pomocą były 
ograniczone do minimum;

Or. en

Poprawka 15
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że pomoc państwa 
powinna być lepiej dostosowana do celów 
określonych w marcu 2000 r. przez Radę 
Europejską w Lizbonie, uzupełniając 
jednocześnie cele polityki unijnej w innych 
dziedzinach, w szczególności cele polityki 
spójności;

F. mając na uwadze, że pomoc państwa 
uzupełnia cele polityki unijnej w innych 
dziedzinach, w szczególności cele polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 16
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że pomoc państwa 
powinna być lepiej dostosowana do celów 
określonych w marcu 2000 r. przez Radę 
Europejską w Lizbonie, uzupełniając 
jednocześnie cele polityki unijnej w innych 
dziedzinach, w szczególności cele polityki 
spójności;

F. mając na uwadze, że w pomocy państwa 
należy dążyć do równowagi z celami
polityki unijnej w innych dziedzinach, w 
szczególności celami polityki spójności;

Or. en

Poprawka 17
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że istnienie 
mechanizmu, który zapewnia skuteczną 
realizację i stosowanie unijnej polityki 
w dziedzinie pomocy państwa, stanowi 
jedno z ogólnych uwarunkowań ex ante 

skreślony
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przewidzianych w projekcie pakietu 
rozporządzeń dotyczących polityki 
spójności na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 18
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że brak 
jakiegokolwiek odniesienia do zdolności 
finansowej państw członkowskich może w 
dalszym stopniu pogłębiać nierówność 
szans w całej UE;

Or. en

Poprawka 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że brak 
jakichkolwiek odniesień do zdolności 
finansowej państw członkowskich może w 
dalszym stopniu pogłębiać nierówność 
szans w całej UE;

Or. en

Poprawka 20
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rozwoju 
przemysłu oraz tworzenia miejsc pracy; 
wyraża jednak zaniepokojenie co do 
spójności przepisów dotyczących pomocy 
państwa z wdrażaniem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rozwoju 
przemysłu oraz tworzenia miejsc pracy; 
uważa, że regionalna pomoc państwa jest 
podstawowym narzędziem służącym 
przeciwdziałaniu skutkom kryzysu oraz 
wspieraniu regionów borykających się z 
trudnościami; dlatego też wzywa Komisję 
do utrzymania pułapów obecnego 
programu pomocy państwa, a także 
odsetka ludności objętej tą pomocą w celu 
lepszego wspierania harmonijnego 
rozwoju regionalnego;

Or. en

Poprawka 21
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rozwoju 
przemysłu oraz tworzenia miejsc pracy; 
wyraża jednak zaniepokojenie co do 
spójności przepisów dotyczących pomocy 
państwa z wdrażaniem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, przyczynianiając 
się do ograniczania nierównowagi 
regionalnej i stymując konkurencyjność w 
działalności gospodarczej, a także 
pobudzając rozwój oraz tworzenie miejsc 
pracy; wyraża jednak zaniepokojenie co do 
spójności przepisów dotyczących pomocy 
państwa z wdrażaniem europejskich 
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funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia, że unowocześnienie polityki 
w dziedzinie pomocy państwa będzie 
zgodne z proponowanymi zmianami w 
rozporządzeniu ogólnym dotyczącym 
funduszy strukturalnych oraz do 
zapobiegania nierównemu traktowaniu 
obszarów należących do tej samej 
kategorii i doświadczających podobnych 
trudności gospodarczych;

Or. en

Poprawka 22
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rozwoju 
przemysłu oraz tworzenia miejsc pracy; 
wyraża jednak zaniepokojenie co do 
spójności przepisów dotyczących pomocy 
państwa z wdrażaniem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rozwoju 
inteligentnego, zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
tworzenia miejsc pracy; wyraża jednak 
zaniepokojenie co do spójności przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
z wdrażaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rozwoju 
przemysłu oraz tworzenia miejsc pracy; 
wyraża jednak zaniepokojenie co do 
spójności przepisów dotyczących pomocy 
państwa z wdrażaniem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

1. uważa, że wdrażanie zarówno polityki 
spójności, jak i przepisów dotyczących 
programów pomocy państwa, których 
celem jest rozwój lokalnych i regionalnych 
inwestycji oraz partnerstw publiczno-
publicznych, ma istotne znaczenie dla 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, rozwoju 
regionalnego i lokalnego, rozwoju 
przemysłu oraz tworzenia miejsc pracy; 
wyraża jednak zaniepokojenie co do 
spójności przepisów dotyczących pomocy 
państwa z wdrażaniem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że osiąganie zgodności 
pomiędzy polityką regionalną a polityką 
konkurencyjności było wyraźnie zalecane 
przez Komisję, która zwróciła się do 
wszystkich instytucji UE i państw 
członkowskich o współodpowiedzialność w 
tym zakresie przy projektowaniu różnych 
instrumentów, aby zbliżyć się do 
wspólnego celu, jakim jest spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna UE 
dla silnego jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 25
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
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Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; uważa, że 
unowocześnienie przepisów dotyczących
konkurencji musi być oparte na 
zrozumieniu wpływu tych przepisów na 
poziomie niższym od krajowego;

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów, a tym samym osiągnięcia 
harmonijnego i zrównoważonego rozwoju 
UE oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; w związku z tym nalega 
na ustanowienie prawdziwych synergii 
pomiędzy obiema politykami w celu 
wyeliminowania wszelkich niepokojących 
różnic i zapewnienia maksymalnej 
zgodności obu tych polityk podczas ich 
wdrażania; uważa, że unowocześnienie 
przepisów dotyczących konkurencji musi 
być oparte na zrozumieniu wpływu tych 
przepisów na poziomie niższym od 
krajowego;

Or. en

Poprawka 26
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; uważa, że 
unowocześnienie przepisów dotyczących 
konkurencji musi być oparte na 
zrozumieniu wpływu tych przepisów na 

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów i obszarów znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji oraz że 
proces unowocześnienia polityki 
w dziedzinie pomocy państwa musi 
odzwierciedlać cele spójności w całej Unii 
Europejskiej; uważa, że unowocześnienie 
przepisów dotyczących konkurencji musi 
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poziomie niższym od krajowego; być oparte na zrozumieniu wpływu tych 
przepisów na poziomie niższym od 
krajowego, biorąc pod uwagę szczególne i 
trwałe utrudnienia w regionach UE 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 27
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; uważa, że 
unowocześnienie przepisów dotyczących 
konkurencji musi być oparte na 
zrozumieniu wpływu tych przepisów na 
poziomie niższym od krajowego;

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, są nieodzowne dla 
poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej i musi umożliwiać tym 
regionom osiągnięcie poziomu dobrobytu 
gospodarczego i społecznego, jaki 
osiągnęły inne regiony Unii Europejskiej; 
uważa, że unowocześnienie przepisów 
dotyczących konkurencji musi być oparte 
na zrozumieniu wpływu tych przepisów na 
poziomie niższym od krajowego;

Or. en

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
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do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; uważa, że 
unowocześnienie przepisów dotyczących 
konkurencji musi być oparte na 
zrozumieniu wpływu tych przepisów na 
poziomie niższym od krajowego;

do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; uważa, że 
unowocześnienie przepisów dotyczących 
konkurencji musi z jednej strony być 
oparte na zrozumieniu wpływu tych 
przepisów na poziomie niższym od 
krajowego, a z drugiej strony zapobiegać 
wyścigom przedsiębiorstw po dotacje;

Or. en

Poprawka 29
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych 
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; uważa, że 
unowocześnienie przepisów dotyczących 
konkurencji musi być oparte na 
zrozumieniu wpływu tych przepisów na 
poziomie niższym od krajowego;

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
do poprawy sytuacji szczególnie mniej 
rozwiniętych regionów oraz że proces 
unowocześnienia polityki w dziedzinie 
pomocy państwa musi odzwierciedlać cele 
spójności w całej Unii Europejskiej; 
uważa, że unowocześnienie przepisów 
dotyczących konkurencji musi być oparte 
na zrozumieniu wpływu tych przepisów na 
poziomie niższym od krajowego;

Or. en

Poprawka 30
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 

2. podkreśla, że zarówno przepisy 
dotyczące pomocy państwa, jak i cele 
polityki spójności, powinny doprowadzić 
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do poprawy sytuacji mniej rozwiniętych
regionów oraz że proces unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa 
musi odzwierciedlać cele spójności w całej 
Unii Europejskiej; uważa, że 
unowocześnienie przepisów dotyczących 
konkurencji musi być oparte na 
zrozumieniu wpływu tych przepisów na 
poziomie niższym od krajowego;

do poprawy sytuacji regionów oraz że 
proces unowocześnienia polityki 
w dziedzinie pomocy państwa musi 
odzwierciedlać cele spójności w całej Unii 
Europejskiej; uważa, że unowocześnienie 
przepisów dotyczących konkurencji musi 
być oparte na zrozumieniu wpływu tych 
przepisów na poziomie niższym od 
krajowego;

Or. en

Poprawka 31
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że jest mało 
prawdopodobne, aby pomoc państwa 
przyznawana terytoriom, które cechuje 
oddalenie, znaczne koszty transportu oraz 
ograniczenia wielkości rynku, prowadziła 
do zakłócenia rynku, oraz że przepisy 
dotyczące pomocy państwa powinny być 
odpowiednio dostosowane, zgodnie z 
zasadą proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 32
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji 
w ramach procesu unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa, 
jakim jest uczynienie zasad jaśniejszymi, 
prostszymi i łatwiejszymi; jest zdania, że 
zasady te powinny być zarówno dobrze 
skoordynowane z polityką Unii 
Europejskiej w innych dziedzinach, jak 

3. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji 
w ramach procesu unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa, 
jakim jest uczynienie zasad jaśniejszymi, 
prostszymi i łatwiejszymi; jest zdania, że 
zasady te powinny być zarówno dobrze 
skoordynowane z polityką Unii 
Europejskiej w innych dziedzinach, jak 
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i wystarczająco jasne, dające się 
przewidzieć i elastyczne, aby mogły 
zaspokoić potrzeby niektórych państw 
członkowskich i ich regionów 
borykających się z kryzysem i poważnymi 
trudnościami gospodarczymi; ponownie 
podkreśla swoje uznanie dla roli, jaką 
pomoc państwa pełni w zmaganiach 
z kryzysem gospodarczym; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że wniosek ten, 
opublikowany do konsultacji, nie został 
poparty wystarczającym uzasadnieniem 
oraz jest sprzeczny z celem uproszczenia;

i wystarczająco jasne, dające się 
przewidzieć i elastyczne, aby mogły 
zaspokoić potrzeby niektórych państw 
członkowskich i ich regionów 
borykających się z kryzysem i poważnymi 
trudnościami gospodarczymi; uznaje, że 
biorąc pod uwagę obecny kryzys 
gospodarczy i społeczny, inwestycje 
publiczne stanowią istotną część ogólnej 
strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia; 
w tym względzie podkreśla ważną rolę, 
jaką pomoc państwa pełni w zmaganiach 
z kryzysem gospodarczym; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że wniosek ten, 
opublikowany do konsultacji, nie został 
poparty wystarczającym uzasadnieniem 
oraz jest sprzeczny z celem uproszczenia; 
zwraca się do Komisji o ustalenie w 
przyszłych wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa, że poziomy 
intensywności pomocy ustanowione w 
tych wytycznych nie dotyczą subwencji 
publicznych przyznawanych przez 
państwa członkowskie korzystające z 
zasobów Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), które spełniają wymogi 
zgodności określone w decyzji w sprawie 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym lub zasad ramowych 
dotyczących usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym;

Or. en

Poprawka 33
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji 
w ramach procesu unowocześnienia 

3. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji 
w ramach procesu unowocześnienia 
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polityki w dziedzinie pomocy państwa, 
jakim jest uczynienie zasad jaśniejszymi, 
prostszymi i łatwiejszymi; jest zdania, że 
zasady te powinny być zarówno dobrze 
skoordynowane z polityką Unii 
Europejskiej w innych dziedzinach, jak 
i wystarczająco jasne, dające się 
przewidzieć i elastyczne, aby mogły 
zaspokoić potrzeby niektórych państw 
członkowskich i ich regionów 
borykających się z kryzysem i poważnymi 
trudnościami gospodarczymi; ponownie 
podkreśla swoje uznanie dla roli, jaką 
pomoc państwa pełni w zmaganiach 
z kryzysem gospodarczym; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że wniosek ten, 
opublikowany do konsultacji, nie został 
poparty wystarczającym uzasadnieniem
oraz jest sprzeczny z celem uproszczenia;

polityki w dziedzinie pomocy państwa, 
jakim jest uczynienie zasad jaśniejszymi, 
prostszymi i łatwiejszymi; jest zdania, że 
zasady te powinny być zarówno dobrze 
skoordynowane z polityką Unii 
Europejskiej w innych dziedzinach, jak 
i wystarczająco jasne, dające się 
przewidzieć i elastyczne, aby mogły 
zaspokoić potrzeby niektórych państw 
członkowskich i ich regionów 
borykających się z kryzysem i poważnymi 
trudnościami gospodarczymi; ponownie 
podkreśla swoje uznanie dla roli, jaką 
pomoc państwa pełni w zmaganiach 
z kryzysem gospodarczym; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że wniosek ten, 
opublikowany do konsultacji, nie 
uzupełnia w wystarczającym stopniu 
polityki spójności, zwłaszcza w 
odniesieniu do przepisów o zapobieganiu 
relokacji oraz jest sprzeczny z celem 
uproszczenia;

Or. en

Poprawka 34
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji 
w ramach procesu unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa, 
jakim jest uczynienie zasad jaśniejszymi, 
prostszymi i łatwiejszymi; jest zdania, że 
zasady te powinny być zarówno dobrze 
skoordynowane z polityką Unii 
Europejskiej w innych dziedzinach, jak 
i wystarczająco jasne, dające się 
przewidzieć i elastyczne, aby mogły 
zaspokoić potrzeby niektórych państw 
członkowskich i ich regionów 
borykających się z kryzysem i poważnymi 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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trudnościami gospodarczymi; ponownie 
podkreśla swoje uznanie dla roli, jaką 
pomoc państwa pełni w zmaganiach 
z kryzysem gospodarczym; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że wniosek ten, 
opublikowany do konsultacji, nie został 
poparty wystarczającym uzasadnieniem 
oraz jest sprzeczny z celem uproszczenia;

Or. en

Poprawka 35
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zaleca ustanowienie całkowitego 
pułapu zasięgu obszarów „a” i „c” na 
poziomie 45% zamiast 42% ludności UE-
27 na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 36
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca się do Komisji o potwierdzenie 
w przyszłych wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa, że poziomy 
intensywności pomocy ustanowione w 
tych wytycznych nie dotyczą subwencji 
publicznych przyznawanych przez 
państwa członkowskie korzystające z 
zasobów Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), które spełniają wymogi 
zgodności określone w decyzji w sprawie 
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usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym lub zasad ramowych 
dotyczących usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym;

Or. en

Poprawka 37
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. proponuje, aby dodatkową pomocą 
zostały objęte regiony przygraniczne, tak 
aby zapobiec znacznej różnicy całkowitych 
kwot regionalnej pomocy państwa w 
sąsiadujących regionach przygranicznych, 
co mogłoby negatywnie wpłynąć na 
gospodarkę regionu przygranicznego;

Or. en

Poprawka 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że na obszarach Unii 
Europejskiej znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji niezbędne korekty 
bilansu w sektorze prywatnym oraz 
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programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

niepewna sytuacja gospodarcza osłabiają 
inwestycje i dostęp do finansowania, 
zwiększając tym samym dysproporcje 
pomiędzy regionami; zwraca się do 
Komisji, by wprowadziła zabezpieczenia 
przed zakłóceniami związanymi z 
„zasobnością portfela”, które mogą 
wystąpić między państwami 
członkowskimi, np. dostosowując pułapy 
finansowe do różnych zdolności 
fiskalnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 39
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że na obszarach Unii 
Europejskiej znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, niezbędne korekty 
bilansu w sektorze prywatnym oraz 
niepewna sytuacja gospodarcza osłabiają 
inwestycje i dostęp do finansowania, 
zwiększając tym samym dysproporcje 
pomiędzy regionami;

Or. en

Poprawka 40
Elisabeth Schroedter
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 41
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich w 
tym kontekście, zwraca uwagę Komisji 
Europejskiej na sytuację regionów 
peryferyjnych, biorąc pod uwagę ich 
szczególne utrudnienia, które nie 
pozwalają na zmniejszenie intensywności 
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kosztów, może być niekorzystna; pomocy dodatkowej na rzecz tych 
regionów, a mianowicie poprzez jasną
gwarancję, że przedsiębiorstwa, które 
prowadzą działalność niefinansową, nie 
są wyłączone z programów pomocy 
państwa, jeżeli należą do poniższych 
kategorii statystycznej klasyfikacji 
działalności gospodarczej NACE Rev. 2: 
przedsiębiorstwa, których podstawowa 
działalność wchodzi w zakres Sekcji K 
„Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa” lub przedsiębiorstwa, 
które prowadzą działalność w ramach 
jednej grupy przedsiębiorstw i których 
podstawowa działalność wchodzi w zakres 
klas 70.10 „Działalność firm centralnych” 
lub 70.22 „Działalność gospodarcza i inne 
doradztwo związane z zarządzaniem”;
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

Or. en

Poprawka 42
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG), lecz utrzymać 
go na poziomie co najmniej 45,5% oraz że 
należy ponownie rozważyć kwestię 
zmniejszenia intensywności pomocy, 
biorąc pod uwagę sytuację polityczną, 
gospodarczą i społeczną oraz 
demograficzną w państwach 
członkowskich; zwraca się do Komisji o 
skoncentrowanie się nie tylko na 
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programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

regionach o małej gęstości zaludnienia, 
ale także na charakteryzujących się stałym 
spadkiem gęstości zaludnienia oraz na 
regionach o dużej dysproporcji pomiędzy 
ludnością pracującą a ludnością 
niepracującą z powodu migracji 
młodszych mieszkańców i wzywa Komisję 
do utworzenia w razie konieczności nowej 
kategorii kwalifikowalności; zwraca 
uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

Or. en

Poprawka 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; w 
z związku z tym wzywa Komisję do 
ponownego przedstawienia w jasny sposób 
w swoich wytycznych zasad 
niedegresywności i nieograniczania w 
czasie dotyczących pomocy operacyjnej w 
regionach peryferyjnych z powodu ich 
szczególnych utrudnień; zwraca uwagę, że 
w kontekście globalnym sytuacja 
gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
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programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna zwłaszcza 
w regionach peryferyjnych sąsiadujących 
ze słabiej rozwiniętymi krajami;

Or. en

Poprawka 44
Richard Seeber

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
nalega, aby ograniczyć różnicę w 
intensywności pomocy wśród regionów 
należących do wszystkich kategorii i 
wśród przedsiębiorstw każdej wielkości do 
maksymalnie 15%; zwraca uwagę, że 
w kontekście globalnym sytuacja 
gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

Or. en

Poprawka 45
Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
nalega, aby ograniczyć różnicę w 
intensywności pomocy wśród regionów 
należących do wszystkich kategorii i 
wśród przedsiębiorstw każdej wielkości do 
maksymalnie 15%; zwraca uwagę, że 
w kontekście globalnym sytuacja 
gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

Or. en

Poprawka 46
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich 
oraz ich naturalne, geograficzne i 
demograficzne utrudnienia; zwraca 
uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
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kosztów, może być niekorzystna; korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

Or. en

Poprawka 47
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższej 
struktury kosztów, może być niekorzystna;

Or. en

Poprawka 48
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 

4. jest zdania, że nie należy zmniejszać 
zakresu podziału na strefy geograficzne 
wynikającego z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG) oraz że należy 
ponownie rozważyć kwestię zmniejszenia 
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intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna;

intensywności pomocy, biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną, gospodarczą 
i społeczną w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że w kontekście globalnym 
sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
korzystają z mniej rygorystycznych 
programów zatrudnienia lub niższych 
kosztów, może być niekorzystna; uważa, 
że podział na strefy geograficzne nie 
powinien być niższy niż 45,5%, tak aby nie 
zagrozić rozwojowi gospodarczemu 
regionów;

Or. en

Poprawka 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że jako element szerszego 
procesu unowocześniania regionalna 
pomoc państwa powinna być 
uaktualniana zgodnie z dynamiką i 
tempem gospodarki pokryzysowej, co 
stwarza potrzebę większej elastyczności w 
określaniu czynników niekorzystnej 
sytuacji w regionie; uznaje, że w tym celu, 
wybór obszarów znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na mocy wyłączenia 
z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE nie powinien 
być uwarunkowany prostym 
matematycznym odjęciem liczby ludności, 
o której mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) 
TFUE, od łącznej liczby ludności objętej 
pomocą Unii Europejskiej, lecz państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
użycia szerokiego zestawu parametrów do 
określania faktycznych czynników 
niekorzystnej sytuacji regionów; 
przypomina Komisji, że w całkowitej 
zgodności z celami Traktatu szczególną 
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uwagę należy zwracać nie tylko na 
niekorzystne warunki wynikające z niskiej 
gęstości zaludnienia, lecz także na 
utrudnienia związane ze złożoną sytuacją 
gospodarczą regionów górskich i
wyspiarskich, z bliskością granic, a także 
katastrofami naturalnymi;

Or. en

Poprawka 50
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że w celu uwzględnienia 
szczególnej sytuacji regionów 
peryferyjnych, zgodnie z zapisem w art. 
107 ust. 3 lit. a) TFUE, Komisja powinna 
zapewnić im co najmniej ten sam poziom 
pomocy, jaki został im przyznany w 
ramach obecnego programu, biorąc pod 
uwagę fakt, że ich utrudnienia mają 
charakter strukturalny i trwały; w związku 
z tym uważa, że maksymalne poziomy 
intensywności pomocy mające 
zastosowanie do inwestycji regionalnych 
w regionach peryferyjnych powinny 
pozostać niezmienione; podkreśla, że 
niedegresywność i nieograniczanie w 
czasie pomocy operacyjnych w regionach 
peryferyjnych ma istotne znaczenie ze 
względu na ich oddalenie od rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej, bliskość 
do innych rynków słabiej rozwiniętych 
krajów oraz ich trwałe ograniczenia;

Or. en

Poprawka 51
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. proponuje, aby w kryteriach podziału 
na strefy geograficzne Komisja 
uwzględniła naturalne, geograficzne lub 
demograficzne utrudnienia, z którymi 
borykają się niektóre regiony, w tym 
obszary wiejskie, górskie i wyspiarskie; 
zwraca uwagę, że wymogi podziału na 
strefy geograficzne nie zawsze są właściwe 
dla wszystkich obszarów pod względem 
minimalnej wielkości i zasięgu stref oraz 
że obszary te mogą szczególnie często nie 
spełniać określonych wymogów 
dotyczących ich populacji; wzywa więc do 
złagodzenia tych kryteriów poprzez 
ustanowienie bardziej stosownych 
pułapów populacji lub stosowanie obu 
tych kryteriów w inny sposób;

Or. en

Poprawka 52
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. proponuje, aby w kryteriach podziału 
na strefy geograficzne Komisja 
uwzględniła naturalne, geograficzne lub 
demograficzne utrudnienia, z którymi 
borykają się niektóre regiony, w tym 
obszary wiejskie, górskie i wyspiarskie; 
zwraca uwagę, że wymogi podziału na 
strefy geograficzne nie zawsze są właściwe 
dla wszystkich obszarów pod względem 
minimalnej wielkości i zasięgu stref oraz 
że obszary te mogą szczególnie często nie 
spełniać określonych wymogów 
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dotyczących populacji; wzywa więc do 
złagodzenia tych kryteriów poprzez 
ustanowienie bardziej odpowiednich 
pułapów populacji lub stosowanie obu 
tych kryteriów w bardziej elastyczny 
sposób;

Or. en

Poprawka 53
Giommaria Uggias

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że pomoc państwa stanowi 
uzasadnioną rekompensatę za 
utrudnienie, jakim jest wyspiarski 
charakter, oraz że taki warunek należy 
uznać za jedyne kryterium przy ustalaniu 
zasięgu terytorialnego regionalnej pomocy 
państwa na lata 2014–2020, aby 
umożliwić terytoriom wyspiarskim 
przezwyciężanie utrudnień strukturalnych 
oraz zapewniać warunki dla rozwoju 
gospodarczego, społecznego i 
terytorialnego;

Or. en

Poprawka 54
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zwraca uwagę Komisji na szczególną 
sytuację regionów peryferyjnych, o której 
mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE, i 
ponownie podkreśla potrzebę bardziej 



AM\934687PL.doc 33/86 PE510.599v01-00

PL

elastycznego podejścia dostosowanego do 
ich szczególnych cech; uznaje, że regiony 
peryferyjne powinny mieć możliwość 
przydzielania pomocy operacyjnej 
przedsiębiorstwom i otrzymywać pomoc 
na tym samym poziomie, na jakim 
tradycyjnie im ją przydzielano; uznaje, że 
w ramach pomocy inwestycyjnej premię 
dla regionów peryferyjnych należy 
utrzymać na niezmienionym poziomie;

Or. en

Poprawka 55
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. kwestionuje stosowność nowego
podziału na strefy RSA na podstawie PKB 
i stopy bezrobocia; proponuje w 
szczególności, aby kryteria podziału na 
strefy uwzględniały także naturalne, 
geograficzne i demograficzne 
utrudnienia, z którymi borykają się 
niektóre regiony;

Or. en

Poprawka 56
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. jest zdania, że oprócz PKB należy 
uwzględnić stopy bezrobocia jako nowe 
kryterium kwalifikowalności regionów 
objętych pomocą państwa;

Or. en
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Poprawka 57
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
tak samo jak regiony poważnie dotknięte 
kryzysem, w przypadku których 
finansowanie ze źródeł publicznych w 
ramach polityki spójności i regionalnej 
pomocy państwa może stanowić jedyne 
źródło inwestycji, co umożliwiłoby im 
radzenie sobie w nowej sytuacji;

Or. en

Poprawka 58
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 

5. nalega, aby nowe wytyczne dotyczące 
regionalnej pomocy państwa (RSAG) nie 
miały ograniczającego wpływu nowych 
przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
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kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, ryzykują, że
nie spełnią w przyszłości kryteriów 
podziału na strefy geograficzne, 
wynikających z nowych wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
na lata 2014–2020 (RSAG); uważa, że 
regiony te powinny kwalifikować się do
specjalnego systemu „siatki
bezpieczeństwa”, podobnego do systemu 
stosowanego w ramach polityki spójności 
w przypadku regionów w okresie 
przejściowym, który umożliwiałby im 
reagowanie w nowej sytuacji; w związku z 
tym uważa za konieczne, aby wszystkie 
regiony, które uznawano za regiony „a” w 
latach 2007–2013 były traktowane jako 
wstępnie określone regiony „c” w latach 
2014–2020;

Or. en

Poprawka 59
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
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pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji; wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby regiony o statusie określonym jako 
„efekt statystyczny” na lata 2007–2013 
były kwalifikowalne jako obszary „c” lub 
do zapewnienia w inny sposób, aby 
przepisy dotyczące regionalnej pomocy 
państwa mogły nadal przyczyniać się do 
ciągłego rozwoju gospodarczego i 
naprawy gospodarczej oraz wzrostu 
gospodarczego w tych regionach zgodnie 
ze stanowiskiem Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jak stwierdzono w 
mandacie negocjacyjnym;

Or. en

Poprawka 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
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regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji; w związku z tym uważa, że nowa 
kategoria regionów w okresie 
przejściowym w polityce spójności 
powinna znaleźć w przyszłości pełne 
odzwierciedlenie w wytycznych 
dotyczących regionalnej pomocy państwa 
(RSAG), tak aby uzyskać bardziej spójne 
podejście w zakresie przepisów 
dotyczących spójności i konkurencji;

Or. en

Poprawka 61
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji; popiera, w kategorii słabo 
zaludnionych obszarów peryferyjnych i 
wysp, definicję słabego zaludnienia na 
poziomie NUTS 2, zgodnie z alokacją o 
specjalnym przeznaczeniu z tytułu polityki 
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spójności;

Or. en

Poprawka 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te, tak samo 
jak regiony poważnie dotknięte kryzysem, 
w przypadku których finansowanie ze 
źródeł publicznych w ramach polityki 
spójności i regionalnej pomocy państwa 
może stanowić jedyne źródło inwestycji,
powinny posiadać specjalny system 
bezpieczeństwa, podobny do systemu 
stosowanego w ramach polityki spójności 
w przypadku regionów w okresie 
przejściowym, który umożliwiałby im 
radzenie sobie w nowej sytuacji;

Or. en

Poprawka 63
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
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Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji; ponadto w kontekście 
konkurencyjności Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) osłabia to 
możliwości przyciągania inwestycji do 
EOG;

Or. en

Poprawka 64
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
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kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG) i zostaną tym samym nagle 
wyłączone z programu podziału na strefy 
geograficzne; uważa, że regiony te 
powinny posiadać specjalny system 
bezpieczeństwa, podobny do systemu 
stosowanego w ramach polityki spójności 
w przypadku regionów w okresie 
przejściowym, który umożliwiałby im 
radzenie sobie w nowej sytuacji;

Or. en

Poprawka 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
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sytuacji; sytuacji i ich zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 66
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę na ograniczony wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji;

5. zwraca uwagę na ograniczający wpływ 
nowych przepisów na rozwój inwestycji 
w regionach oraz rozwój gospodarczy tych 
regionów w miarę ich przechodzenia 
z kategorii słabiej rozwiniętych do 
kategorii silniej rozwiniętych; ma 
świadomość, że niektóre regiony, które 
kwalifikują się do pomocy państwa 
w ramach obecnego systemu, nie spełnią 
w przyszłości kryteriów podziału na strefy 
geograficzne, wynikających z nowych 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 
(RSAG); uważa, że regiony te powinny 
posiadać specjalny system bezpieczeństwa, 
podobny do systemu stosowanego 
w ramach polityki spójności w przypadku 
regionów w okresie przejściowym, który 
umożliwiałby im radzenie sobie w nowej 
sytuacji; podkreśla potrzebę wydłużenia 
okresu przejściowego dla tych regionów 
do roku 2020;

Or. en

Poprawka 67
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca się do Komisji o zapewnienie 
możliwości zwiększenia maksymalnej 
intensywności pomocy w dawnych 
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obszarach „a”, w tym „regionach efektu
statystycznego na lata 2007–2013” o 
maksymalnie 5 punktów procentowych na 
cały okres 2014–2020;

Or. en

Poprawka 68
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do harmonizacji podziału na 
strefy geograficzne z nowymi wnioskami 
Komisji dotyczącymi polityki spójności, a 
zwłaszcza do ustanowienia nowej 
kategorii regionów w okresie 
przejściowym, których PKB wynosi od 
75% do 90% średniej UE i proponuje 
uproszczony system, w ramach którego 
wszystkie regiony w okresie przejściowym 
byłyby uznawane za wstępnie określone 
obszary objęte art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE;

Or. en

Poprawka 69
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla szczególną sytuację 
regionów przygranicznych różniących się 
w dużym stopniu stawkami pomocy i 
potencjałem zakłóceń konkurencji, jaki 
mogą nieść te różnice; z zadowoleniem 
przyjmuje starania Komisji, aby 
ograniczyć negatywne skutki pomocy 
państwa w postaci zakłóceń konkurencji; 
podkreśla szkodliwy wpływ na 
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gospodarkę, jaki mogą wywierać różne 
stawki pomocy dla regionów należących 
do kategorii słabiej rozwiniętych i silniej 
rozwiniętych; w związku z tym podkreśla 
potrzebę ograniczenia różnicy pomiędzy 
kategorią słabiej rozwiniętych regionów a 
kategorią silniej rozwiniętych regionów do 
10%;

Or. en

Poprawka 70
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby regionom przylegającym do obszarów 
„a” innego kraju zapewniono 
odpowiednie przepisy, tak aby zapobiec 
wystąpieniu niestosownych i potencjalnie 
szkodliwych różnic w intensywności 
ewentualnej pomocy;

Or. en

Poprawka 71
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. zwraca się do Komisji, by przewidziała 
możliwość zwiększenia maksymalnej 
intensywności pomocy dozwolonej dla 
obszarów „c” przylegających do obszaru 
„a”, tak aby różnica w intensywności 
pomocy nie przekraczała 10 punktów 
procentowych, aby zapobiec wystąpieniu 
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niestosownych różnic intensywności 
pomocy w tym samym kraju, lecz także w 
krajach sąsiednich;

Or. en

Poprawka 72
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. zwraca się do Komisji, by przewidziała 
odpowiednią maksymalną intensywność 
pomocy na obszarach „c”, w tym w 
regionach efektu statystycznego, dla 
małych przedsiębiorstw na poziomie co 
najmniej 35 punktów procentowych, dla 
średnich przedsiębiorstw – 25 punktów 
procentowych, zaś dla dużych 
przedsiębiorstw – co najmniej 15 punktów 
procentowych;

Or. en

Poprawka 73
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
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podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.;

podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; jest zdania, że wykorzystanie 
takich danych w okresie tak gwałtownego 
i dramatycznego zakłócenia gospodarki 
może być nieodpowiednie, ponieważ nie 
jest jeszcze możliwe dokładne zmierzenie 
terytorialnego wpływu tego zakłócenia; 
zwraca się do Komisji o działanie na 
podstawie bardziej aktualnych i 
szczegółowych danych dostępnych na 
poziomie lokalnym;

Or. en

Poprawka 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.;

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.; jednocześnie 
zachęca Komisję do wzięcia pod uwagę 
możliwości zgłoszenia szczególnych 
interwencji w ramach odstępstw 
regionalnych, także poza mapą pomocy 
regionalnej, aby umożliwić państwom 
członkowskim walkę z negatywnymi 
skutkami kryzysu, które mogą wystąpić w 
całym okresie programowania na lata 
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2014–2020, a także z długofalowymi 
reperkusjami katastrof naturalnych dla 
realnej gospodarki, które mogą 
pozostawać niewidoczne dla bazy danych 
statystycznych wykorzystywanej do 
tworzenia ex ante map obszarów objętych 
pomocą;

Or. en

Poprawka 75
Kerstin Westphal

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.;

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.; zwraca się do 
Komisji o znalezienie rozwiązań w celu 
uniknięcia niestosownych różnic w 
intensywności pomocy w regionach 
przygranicznych, gdzie obszary „a” w 
jednym państwie członkowskim przylegają 
do obszarów „c” w sąsiednim państwie 
członkowskim, na przykład poprzez 
przyznanie dodatkowej alokacji o 
specjalnym przeznaczeniu dla tych 
obszarów „c”;

Or. en
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Poprawka 76
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.;

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.; zwraca się do 
Komisji o przedłużenie ważności aktualnej 
mapy regionalnej w przypadku, gdyby nie 
było możliwości zatwierdzenia nowej 
mapy na czas, tak aby uniknąć 
wystąpienia luki;

Or. en

Poprawka 77
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 

6. podkreśla rolę pomocy państwa 
w zakresie gospodarek szczególnie 
dotkniętych skutkami kryzysu oraz 
gospodarek, w przypadku których 
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finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008–
2010, które Komisja ma wykorzystać jako 
podstawę kwalifikowalności do pomocy 
państwa; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar przeprowadzenia przez Komisję 
przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.;

finansowanie ze środków publicznych 
w ramach polityki spójności może 
stanowić jedyne źródło inwestycji; zwraca 
uwagę, że chociaż niekorzystna sytuacja 
gospodarcza nie została jeszcze 
odzwierciedlona w danych za okres 2008-
2009, to w celu utrzymania zgodności 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa (RSAG) i polityki 
spójności w nowym okresie programu, 
Komisja powinna wykorzystać ten okres
jako podstawę kwalifikowalności do 
pomocy państwa; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar przeprowadzenia przez 
Komisję przeglądu śródokresowego map 
regionalnych w 2016 r.;

Or. en

Poprawka 78
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że „izolacja” (tj. niska 
gęstość zaludnienia) stanowi jedyny 
niekorzystny warunek geograficzny 
istotny w przypadku odstępstwa na 
podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE; 
uważa, że niekorzystne warunki 
geograficzne takie jak wyspiarski 
charakter, bliskość granic oraz katastrofy 
naturalne także powinny zostać uznane za 
istotne;

Or. en

Poprawka 79
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
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Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o to, aby obawy 
szefów rządów wyrażone w konkluzjach 
Rady Europejskiej z 7-8 lutego 2013 r. w 
sprawie wieloletnich ram finansowych 
(WRF) w postaci obietnicy „alokacji o 
specjalnym przeznaczeniu” dla niektórych 
regionów były odzwierciedlone także w 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że „izolacja” (tj. niska 
gęstość zaludnienia) stanowi jedyny 
niekorzystny warunek geograficzny 
istotny w przypadku odstępstwa na mocy 
art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE; uważa, że 
niekorzystne warunki geograficzne takie 
jak wyspiarski charakter, bliskość granic 
oraz katastrofy naturalne także powinny 
zostać uznane za istotne;

Or. en

Poprawka 81
Francesca Barracciu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do włączenia 
wszystkich regionów na poziomie NUTS 2 
składających się jedynie z wyspy lub z 
kilku wysp do wykazu „wstępnie 
określonych obszarów »c«”’ objętych art. 
107 ust. 3 lit. c ) TFUE;

Or. en

Poprawka 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

alokacji o specjalnym przeznaczeniu 6a. przypomina stanowisko Rady 
Europejskiej, która zobowiązała Komisję 
do zapewnienia, aby szczególna sytuacja 
regionów graniczących z regionami 
konwergencji została uwzględniona; 
przypomina Komisji, że regiony mające 
wspólne granice z regionami innych 
państw członkowskich są najbardziej 
podatne na wpływ zmian gospodarczych, 
jakie niesie ze sobą przystąpienie do Unii 
Europejskiej; dlatego też podkreśla 
znaczenie zrównoważonego podejścia do 
przydziału tak zwanych obszarów „a” i 
„c”, mając na uwadze minimalizowanie 
dysproporcji w intensywności pomocy 
pomiędzy regionami różnych państw 
członkowskich mających wspólną 
granicę;

Or. en

Poprawka 83
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
szczególna sytuacja regionów 
przylegających do regionów słabiej 
rozwiniętych została dokładnie 
rozważona, tak aby zapobiec pojawieniu 
się odizolowanych regionów 
pozostawionych praktycznie bez pomocy 
państwa, które graniczyłyby z dwoma 
regionami „a”;

Or. en

Poprawka 84
Francesca Barracciu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję do upoważnienia 
wszystkich regionów na poziomie NUTS 2 
składających się jedynie z wyspy lub z 
kilku wysp do wdrożenia pomocy 
operacyjnej obejmującej dodatkowe koszty 
transportu;

Or. en

Poprawka 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję do zapobiegania 
wystąpieniu niestosownych różnic w 
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intensywności pomocy na granicach 
krajowych poprzez przyznanie państwom 
członkowskim, których regiony przylegają 
do obszarów „a” innego państwa 
członkowskiego alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu dla obszarów „c”; jest 
zdania, że alokacja o specjalnym 
przeznaczeniu powinna zostać przyznana 
regionom poziomu NUTS 3 lub ich 
częściom, które graniczą z obszarem „a” 
innego państwa członkowskiego i nie są 
wstępnie określonymi obszarami „c”; 
uważa, że w drodze odstępstwa od 
całkowitego pułapu pomocy alokacja ta 
powinna zostać przyznana państwom 
członkowskim dodatkowo do alokacji dla 
wstępnie określonych i nieokreślonych z 
góry obszarów „c”;

Or. en

Poprawka 86
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis;

Or. en
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Poprawka 87
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych; broni włączenia nowej 
kategorii do ogólnego rozporządzenia 
w sprawie wyłączeń blokowych (ORWB) 
dla programów pomocy na rzecz regionów 
peryferyjnych Unii Europejskiej, która 
należycie uwzględniłaby program pomocy 
państwa na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) 
TFUE i w rezultacie nadałaby pełną 
skuteczność art. 349 TFUE;

Or. en

Poprawka 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
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pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych, w szczególności przez 
włączenie nowej kategorii do ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych (ORWB) dla programów 
pomocy na rzecz regionów peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 89
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych, na przykład przez włączenie 
nowej kategorii do ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych (ORWB) dla programów 
pomocy na rzecz regionów peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 90
Elisabeth Schroedter
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

Or. en

Poprawka 91
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
koncentrację pomocy tam, gdzie jest 
naprawdę potrzebna, uproszczenie 
przepisów, podwyższenie pułapu de 
minimis oraz poszerzenie zakresu kategorii 
poziomych w rozporządzeniu 
upoważniającym i zakresu przepisów 
dotyczących wyłączeń blokowych 
zawartych w ogólnym rozporządzeniu 
w sprawie wyłączeń blokowych;

Or. en
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Poprawka 92
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
uznanie roli pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

Or. en

Poprawka 93
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis oraz poszerzenie 
zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;

7. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów dotyczących polityki spójności 
może być skuteczniej realizowane poprzez 
skupienie się na pomocy na dużą skalę, 
uproszczenie przepisów, podwyższenie 
pułapu de minimis do 500 000 EUR oraz 
poszerzenie zakresu kategorii poziomych 
w rozporządzeniu upoważniającym 
i zakresu przepisów dotyczących wyłączeń 
blokowych zawartych w ogólnym 
rozporządzeniu w sprawie wyłączeń 
blokowych;
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Or. en

Poprawka 94
Giommaria Uggias

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że podniesienie progu pomocy 
de minimis, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów rolnictwa, 
transportu i rybołówstwa, może przyczynić 
się do uczynienia terytoriów wyspiarskich 
konkurencyjnymi na równi z obszarami 
kontynentalnymi, aby zmniejszyć 
dysproporcje w poziomie rozwoju 
poszczególnych europejskich regionów 
oraz zapewnić ich skuteczną integrację na 
jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 95
Tamás Deutsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. biorąc pod uwagę wejście w życie 
nowych wytycznych, należało je przyjąć 
najpóźniej na początku kwietnia 2013 r., 
aby umożliwić państwom członkowskim 
sporządzenie mapy pomocy regionalnej, 
uzyskanie zatwierdzenia mapy przez 
Komisję oraz przygotowanie nowych 
programów pomocy do zastosowania od 
dnia 1 stycznia 2014 r.; uważa, że skoro 
przyjęcie nowych wytycznych dotyczących 
pomocy regionalnej (RAG) nie nastąpi 
wcześniej niż latem tego roku, a nowe 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych (RWB) zapowiedziano na 



PE510.599v01-00 58/86 AM\934687PL.doc

PL

przełom listopada i grudnia 2013 r. 
niezbędne jest przedłużenie ważności 
obecnych przepisów o co najmniej 6 
miesięcy;

Or. en

Poprawka 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do określenia 
szczegółowych kryteriów umożliwiających 
rozróżnienie istotnych i mniej istotnych 
spraw dotyczących pomocy państwa;

8. ponownie wzywa Komisję do określenia 
szczegółowych kryteriów umożliwiających 
rozróżnienie istotnych i mniej istotnych 
spraw dotyczących pomocy państwa oraz 
do wyjaśnienia swojej definicji pomocy 
państwa przyznawanej regionom 
peryferyjnym, ponieważ większość pomocy 
lub programów pomocy nie zakłóca 
konkurencji ani nie wywiera wpływu na 
handel pomiędzy państwami 
członkowskimi, jak to określono w kilku 
decyzjach Komisji dotyczących między 
innymi regionów peryferyjnych (decyzja 
C(2012)7442 final);

Or. en

Poprawka 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do określenia 
szczegółowych kryteriów umożliwiających 
rozróżnienie istotnych i mniej istotnych 
spraw dotyczących pomocy państwa;

8. ponownie wzywa Komisję do 
niezwłocznego określenia jasnych 
wytycznych służących ocenie tego, co 
stanowi pomoc państwa zgodnie z 
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definicją zawartą w art. 107 ust. 1 TFUE, 
a co jej nie stanowi, oraz szczegółowych 
kryteriów umożliwiających rozróżnienie 
istotnych i mniej istotnych spraw 
dotyczących pomocy państwa zgodnie z 
planem działania dotyczącym 
unowocześniania pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 98
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów polityki spójności w zakresie 
projektów infrastrukturalnych 
wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej, tj. po wydaniu przez 
Trybunał Sprawiedliwości wyżej 
wspomnianego wyroku w sprawach 
połączonych Mitteldeutsche Flughafen 
i Flughafen Leipzig/Halle przeciwko 
Komisji, może prowadzić do nałożenia 
większych obciążeń administracyjnych na 
władze lokalne i regionalne lub należące 
do nich podmioty publiczne; podkreśla, że 
wymagające przepisy dotyczące 
zarządzania finansami, w tym odnoszące 
się do polityki spójności przepisy 
dotyczące umorzenia środków, oraz 
zawarte w procedurze badania pomocy 
państwa praktyki dotyczące składania 
skarg mogą zagrażać realizacji tych 
projektów;

9. uważa, stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów polityki spójności w zakresie 
projektów infrastrukturalnych 
wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej może prowadzić do nałożenia 
wielkich obciążeń administracyjnych na 
władze lokalne i regionalne lub należące 
do nich podmioty publiczne;

Or. en

Poprawka 99
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że stosowanie przepisów 
dotyczących pomocy państwa w ramach 
programów polityki spójności
w zakresie projektów infrastrukturalnych 
wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej, tj. po wydaniu przez 
Trybunał Sprawiedliwości wyżej 
wspomnianego wyroku w sprawach 
połączonych Mitteldeutsche Flughafen 
i Flughafen Leipzig/Halle przeciwko 
Komisji, może prowadzić do nałożenia 
większych obciążeń administracyjnych na
władze lokalne i regionalne lub należące 
do nich podmioty publiczne; podkreśla, że 
wymagające przepisy
dotyczące zarządzania finansami, w tym 
odnoszące się do polityki spójności 
przepisy dotyczące umorzenia środków, 
oraz zawarte w procedurze badania 
pomocy państwa praktyki dotyczące 
składania skarg mogą zagrażać realizacji 
tych projektów;

9. uważa, że w odniesieniu do wyroku 
wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości 
w sprawach połączonych Mitteldeutsche 
Flughafen i Flughafen Leipzig/Halle 
przeciwko Komisji, ważne jest, aby 
zagwarantować prawidłowe stosowanie 
przepisów dotyczących pomocy państwa 
w ramach programów polityki spójności 
w zakresie projektów infrastrukturalnych 
wykorzystywanych w działalności 
gospodarczej, tak aby władze lokalne 
i regionalne lub należące do nich podmioty 
publiczne nie musiały borykać się z 
dotykowymi obciążeniami
administracyjnymi; podkreśla, że 
wymagające przepisy dotyczące 
zarządzania finansami, w tym odnoszące 
się do polityki spójności przepisy 
dotyczące umorzenia środków, oraz 
zawarte w procedurze badania pomocy 
państwa praktyki dotyczące składania 
skarg nie powinny zagrażać realizacji tych 
projektów;

Or. en

Poprawka 100
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponownie zwraca się o wyjaśnienia 
dotyczące oceny pomocy państwa 
przyznawanej przez państwa członkowskie 
na podstawie przepisów dotyczących 
wyłączeń blokowych, jako że spowoduje to 
szczególne trudności nie tylko dla MŚP, 
ale także dla władz lokalnych 

10. w celu ustalenia uproszczonego, lecz 
spójnego podejścia ponownie zwraca się 
o wyjaśnienia dotyczące oceny pomocy 
państwa przyznawanej przez państwa 
członkowskie na podstawie przepisów 
dotyczących wyłączeń blokowych, jako że 
spowoduje to szczególne trudności nie 
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i regionalnych oraz należących do nich 
podmiotów w ramach programów polityki 
spójności na lata 2014–2020;

tylko dla MŚP, ale także dla władz 
lokalnych i regionalnych oraz należących 
do nich podmiotów w ramach programów 
polityki spójności na lata 2014–2020; 
podkreśla, że nie należy dążyć do 
uproszczenia ze szkodą dla wykonania;

Or. en

Poprawka 101
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z ogólnych uwarunkowań 
ex ante pomocy państwa w ramach polityki 
spójności wynika konieczność 
zastosowania przez Komisję bardziej 
aktywnego podejścia do przypadków 
pomocy państwa, w szczególności 
w przypadku zwiększenia się wielkości 
i zakresu pomocy zwolnionej z obowiązku 
zgłoszenia; zgadza się z opinią Trybunału 
Obrachunkowego, że Komisja powinna 
zwiększać świadomość w zakresie 
obowiązku zgłoszenia, promować 
najlepsze praktyki, zapewnić dostęp do 
ukierunkowanych informacji na temat 
różnych rodzajów zgłoszeń oraz zapewnić 
publikację regularnie aktualizowanej sekcji 
na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej na temat konkurencji, gdzie 
będą się znajdować odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania, bądź 
stworzyć dział pomocy, którego celem 
będzie odpowiadanie na pytania dotyczące 
interpretacji wytycznych;

11. podkreśla, że z ogólnych uwarunkowań 
ex ante pomocy państwa w ramach 
programów krajowych, a także polityki 
spójności wynika konieczność 
zastosowania przez Komisję bardziej 
aktywnego podejścia do przypadków 
pomocy państwa, w szczególności 
w przypadku zwiększenia się wielkości 
i zakresu pomocy zwolnionej z obowiązku 
zgłoszenia; zachęca Komisję do 
wprowadzenia – w ramach uwarunkowań 
ex ante – „ograniczeń finansowych” na 
podstawie populacji korzystającej z 
pomocy, które byłyby regularnie 
oceniane; zgadza się z opinią Trybunału 
Obrachunkowego, że Komisja powinna 
zwiększać świadomość w zakresie 
obowiązku zgłoszenia, promować 
najlepsze praktyki, zapewnić dostęp do 
ukierunkowanych informacji na temat 
różnych rodzajów zgłoszeń oraz zapewnić 
publikację regularnie aktualizowanej sekcji 
na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej na temat konkurencji, gdzie 
będą się znajdować odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania, bądź 
stworzyć dział pomocy, którego celem 
będzie odpowiadanie na pytania dotyczące 
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interpretacji wytycznych;

Or. en

Poprawka 102
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że z ogólnych uwarunkowań 
ex ante pomocy państwa w ramach polityki 
spójności wynika konieczność 
zastosowania przez Komisję bardziej 
aktywnego podejścia do przypadków 
pomocy państwa, w szczególności 
w przypadku zwiększenia się wielkości 
i zakresu pomocy zwolnionej z obowiązku 
zgłoszenia; zgadza się z opinią Trybunału 
Obrachunkowego, że Komisja powinna 
zwiększać świadomość w zakresie 
obowiązku zgłoszenia, promować 
najlepsze praktyki, zapewnić dostęp do 
ukierunkowanych informacji na temat 
różnych rodzajów zgłoszeń oraz zapewnić 
publikację regularnie aktualizowanej sekcji 
na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej na temat konkurencji, gdzie 
będą się znajdować odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania, bądź
stworzyć dział pomocy, którego celem 
będzie odpowiadanie na pytania dotyczące 
interpretacji wytycznych;

11. podkreśla, że z ogólnych uwarunkowań 
ex ante pomocy państwa w ramach polityki 
spójności wynika konieczność 
zastosowania przez Komisję bardziej 
aktywnego podejścia do przypadków 
pomocy państwa, w szczególności 
w przypadku zwiększenia się wielkości 
i zakresu pomocy zwolnionej z obowiązku 
zgłoszenia; zgadza się z opinią Trybunału 
Obrachunkowego, że Komisja powinna 
zwiększać świadomość w zakresie 
obowiązku zgłoszenia, promować 
najlepsze praktyki, zapewnić dostęp do 
ukierunkowanych informacji na temat 
różnych rodzajów zgłoszeń, zapewnić 
publikację regularnie aktualizowanej sekcji 
na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej na temat konkurencji, gdzie 
będą się znajdować odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania oraz
stworzyć dział pomocy, którego celem 
będzie odpowiadanie na pytania dotyczące 
interpretacji wytycznych;

Or. en

Poprawka 103
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że państwa członkowskie 
powinny sprawniej koordynować swoje 
działania na rzecz Komisji pod względem 
jakości i terminowości składanych przez 
nie informacji i przygotowywanych 
zgłoszeń; wzywa państwa członkowskie, 
aby odpowiednio stosowały się do 
uwarunkowań ex ante pomocy państwa 
w ramach polityki spójności oraz 
zagwarantowały większą zgodność 
z przepisami dotyczącymi pomocy państwa 
na szczeblu krajowym;

12. uważa, że państwa członkowskie 
powinny sprawniej koordynować swoje 
działania na rzecz Komisji pod względem 
jakości i terminowości składanych przez 
nie informacji i przygotowywanych 
zgłoszeń;

Or. en

Poprawka 104
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że państwa członkowskie 
powinny sprawniej koordynować swoje 
działania na rzecz Komisji pod względem 
jakości i terminowości składanych przez 
nie informacji i przygotowywanych 
zgłoszeń; wzywa państwa członkowskie, 
aby odpowiednio stosowały się do 
uwarunkowań ex ante pomocy państwa 
w ramach polityki spójności oraz 
zagwarantowały większą zgodność 
z przepisami dotyczącymi pomocy państwa 
na szczeblu krajowym;

12. uważa, że państwa członkowskie 
powinny sprawniej koordynować swoje 
działania na rzecz Komisji pod względem 
jakości i terminowości składanych przez 
nie informacji i przygotowywanych 
zgłoszeń; wzywa państwa członkowskie, 
aby odpowiednio stosowały się do 
uwarunkowań ex ante pomocy państwa 
w ramach polityki spójności oraz 
zagwarantowały większą zgodność 
z przepisami dotyczącymi pomocy państwa
na szczeblu krajowym; z tego względu 
należy przewidzieć „ograniczenia 
finansowe”;

Or. en
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Poprawka 105
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że państwa członkowskie 
powinny sprawniej koordynować swoje 
działania na rzecz Komisji pod względem 
jakości i terminowości składanych przez 
nie informacji i przygotowywanych 
zgłoszeń; wzywa państwa członkowskie, 
aby odpowiednio stosowały się do 
uwarunkowań ex ante pomocy państwa 
w ramach polityki spójności oraz 
zagwarantowały większą zgodność 
z przepisami dotyczącymi pomocy państwa 
na szczeblu krajowym;

12. uważa, że państwa członkowskie i 
regiony powinny sprawniej koordynować 
swoje działania na rzecz Komisji pod 
względem jakości i terminowości 
składanych przez nie informacji 
i przygotowywanych zgłoszeń; wzywa 
państwa członkowskie, aby odpowiednio 
stosowały się do uwarunkowań ex ante 
pomocy państwa w ramach polityki 
spójności oraz zagwarantowały większą 
zgodność z przepisami dotyczącymi 
pomocy państwa na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 106
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ukierunkowania swoich 
kampanii informacyjnych w zakresie 
przepisów dotyczących pomocy państwa 
w szczególności na organy regionalne 
i lokalne, z których wiele przyznaje pomoc 
państwa jedynie od czasu do czasu, 
w związku z czym ich wiedza dotycząca 
przepisów obowiązujących w tym zakresie 
jest ograniczona; wzywa Komisję do 
wzięcia powyższego pod uwagę podczas 
dokonywania oceny uwarunkowań ex 
ante, które obowiązują w państwach 
członkowskich w odniesieniu do pomocy 
państwa;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ukierunkowania swoich 
kampanii informacyjnych w zakresie 
przepisów dotyczących pomocy państwa 
w szczególności na organy regionalne 
i lokalne, z których wiele przyznaje pomoc 
państwa jedynie od czasu do czasu, 
w związku z czym ich wiedza dotycząca 
przepisów obowiązujących w tym zakresie 
jest ograniczona;
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Or. en

Poprawka 107
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że niektóre nowo proponowane 
przepisy projektu wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa na lata 2014–
2020 (RSAG) – np. dotyczące 
alternatywnych scenariuszy, konieczności 
przedstawiania jasnych dowodów, że dana 
pomoc ma wpływ na wybór dokonywanej 
inwestycji, lub warunku, że prace nad 
przedsięwzięciem nie mogą zostać 
rozpoczęte przed podjęciem przez organy 
publiczne decyzji o przyznaniu pomocy –
które Komisja planuje nałożyć 
w nadchodzącym okresie zarówno na 
przedsiębiorstwa ubiegające się o środki 
zachęty, jak i na państwa członkowskie 
i ich struktury rządowe na poziomie 
niższym od krajowego – są sprzeczne 
z zasadą uproszczenia oraz 
„debiurokratyzacji”, promowaną 
w ramach polityki spójności oraz innych 
dziedzin polityki unijnej i krajowej; 
ponownie podkreśla, że takie przepisy 
mogą oznaczać, iż niektóre projekty 
zostaną wyłączone z pomocy 
inwestycyjnej;

14. uważa, że niektóre nowo proponowane 
przepisy projektu wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa na lata 2014–
2020 (RSAG) – np. dotyczące 
alternatywnych scenariuszy, konieczności 
przedstawiania jasnych dowodów, że dana 
pomoc ma wpływ na wybór dokonywanej 
inwestycji, lub warunku, że prace nad 
przedsięwzięciem nie mogą zostać 
rozpoczęte przed podjęciem przez organy 
publiczne decyzji o przyznaniu pomocy –
które Komisja planuje nałożyć 
w nadchodzącym okresie zarówno na 
przedsiębiorstwa ubiegające się o środki 
zachęty, jak i na państwa członkowskie 
i ich struktury rządowe na poziomie 
niższym od krajowego – zwiększą zdolność 
wyboru działalności i skuteczność 
dokonywanych wydatków; uznaje, że takie 
przepisy mogą oznaczać, iż niektóre 
projekty zostaną wyłączone z pomocy 
inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 108
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 14



PE510.599v01-00 66/86 AM\934687PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że niektóre nowo proponowane 
przepisy projektu wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa na lata 2014–
2020 (RSAG) – np. dotyczące 
alternatywnych scenariuszy, konieczności 
przedstawiania jasnych dowodów, że dana 
pomoc ma wpływ na wybór dokonywanej 
inwestycji, lub warunku, że prace nad 
przedsięwzięciem nie mogą zostać 
rozpoczęte przed podjęciem przez organy 
publiczne decyzji o przyznaniu pomocy –
które Komisja planuje nałożyć
w nadchodzącym okresie zarówno na 
przedsiębiorstwa ubiegające się o środki 
zachęty, jak i na państwa członkowskie 
i ich struktury rządowe na poziomie 
niższym od krajowego – są sprzeczne
z zasadą uproszczenia oraz 
„debiurokratyzacji”, promowaną w ramach 
polityki spójności oraz innych dziedzin 
polityki unijnej i krajowej; ponownie 
podkreśla, że takie przepisy mogą 
oznaczać, iż niektóre projekty zostaną 
wyłączone z pomocy inwestycyjnej;

14. uważa, że niektóre nowo proponowane 
przepisy projektu wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa na lata 2014–
2020 (RSAG) – np. dotyczące 
alternatywnych scenariuszy, konieczności 
przedstawiania jasnych dowodów, że dana 
pomoc ma wpływ na wybór dokonywanej 
inwestycji, lub warunku, że prace nad 
przedsięwzięciem nie mogą zostać 
rozpoczęte przed podjęciem przez organy 
publiczne decyzji o przyznaniu pomocy –
które Komisja planuje zastosować 
w nadchodzącym okresie zarówno do 
przedsiębiorstw ubiegających się o środki 
zachęty, jak i do państw członkowskich 
i ich struktur rządowych na poziomie 
niższym od krajowego – powinny iść w 
parze z zasadą uproszczenia oraz 
„debiurokratyzacji”, promowaną w ramach 
polityki spójności oraz innych dziedzin 
polityki unijnej i krajowej; ponownie 
podkreśla, że takie przepisy mogą 
oznaczać, iż niektóre projekty zostaną 
wyłączone z pomocy inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 109
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że niektóre nowo proponowane 
przepisy projektu wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa na lata 2014–
2020 (RSAG) – np. dotyczące 
alternatywnych scenariuszy, konieczności 
przedstawiania jasnych dowodów, że dana 
pomoc ma wpływ na wybór dokonywanej 
inwestycji, lub warunku, że prace nad 

14. uważa, że niektóre nowo proponowane 
przepisy projektu wytycznych dotyczących 
regionalnej pomocy państwa na lata 2014–
2020 (RSAG) – np. dotyczące 
alternatywnych scenariuszy, konieczności 
przedstawiania jasnych dowodów, że dana 
pomoc ma wpływ na wybór dokonywanej 
inwestycji, lub warunku, że prace nad 
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przedsięwzięciem nie mogą zostać 
rozpoczęte przed podjęciem przez organy 
publiczne decyzji o przyznaniu pomocy –
które Komisja planuje nałożyć 
w nadchodzącym okresie zarówno na 
przedsiębiorstwa ubiegające się o środki 
zachęty, jak i na państwa członkowskie 
i ich struktury rządowe na poziomie 
niższym od krajowego – są sprzeczne 
z zasadą uproszczenia oraz 
„debiurokratyzacji”, promowaną w ramach 
polityki spójności oraz innych dziedzin 
polityki unijnej i krajowej; ponownie 
podkreśla, że takie przepisy mogą 
oznaczać, iż niektóre projekty zostaną 
wyłączone z pomocy inwestycyjnej;

przedsięwzięciem nie mogą zostać 
rozpoczęte przed podjęciem przez organy 
publiczne decyzji o przyznaniu pomocy –
które Komisja planuje nałożyć 
w nadchodzącym okresie zarówno na 
przedsiębiorstwa ubiegające się o środki 
zachęty, jak i na państwa członkowskie 
i ich struktury rządowe na poziomie 
niższym od krajowego – są sprzeczne 
z zasadą uproszczenia oraz 
„debiurokratyzacji”, promowaną w ramach 
polityki spójności oraz innych dziedzin 
polityki unijnej i krajowej; ponownie 
podkreśla, że takie przepisy mogą 
oznaczać, iż niektóre projekty zostaną 
wyłączone z pomocy inwestycyjnej lub też 
nigdy nie otrzymają szansy na 
rozpoczęcie;

Or. en

Poprawka 110
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zdania, że przyznawanie pomocy 
państwa zgodnie z programem regionalnej 
pomocy państwa powinno faktycznie 
odbywać się z korzyścią dla rozwoju 
regionalnego; wzywa Komisję do 
utrzymania jak najbardziej rozsądnych 
ograniczeń administracyjnych i 
prawnych, takich jak wymogi dotyczące 
przejrzystości, w celu zminimalizowania 
obciążeń administracyjnych i 
niezmuszania przedsiębiorstw do 
ujawniania potencjalnie szkodliwych 
danych;

Or. en
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Poprawka 111
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie przepisów 
dotyczących regionalnej i sektorowej 
pomocy państwa dla przyciągania 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich do 
Unii Europejskiej i jej regionów oraz 
zapewnienia konkurencyjności tych 
inwestycji na rynku światowym;

15. podkreśla znaczenie przepisów 
dotyczących regionalnej i sektorowej 
pomocy państwa dla przyciągania 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich do 
Unii Europejskiej i jej regionów oraz 
zapewnienia konkurencyjności tych 
inwestycji na rynku światowym, a tym 
samym przyczyniania się do spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 112
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie przepisów 
dotyczących regionalnej i sektorowej 
pomocy państwa dla przyciągania 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich do 
Unii Europejskiej i jej regionów oraz 
zapewnienia konkurencyjności tych 
inwestycji na rynku światowym;

15. podkreśla znaczenie jasnych i prostych
przepisów dotyczących regionalnej 
i sektorowej pomocy państwa dla 
przyciągania zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich do Unii Europejskiej i jej 
regionów oraz zapewnienia 
konkurencyjności tych inwestycji na rynku 
światowym;

Or. en

Poprawka 113
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie przepisów 
dotyczących regionalnej i sektorowej 
pomocy państwa dla przyciągania 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich do 
Unii Europejskiej i jej regionów oraz 
zapewnienia konkurencyjności tych 
inwestycji na rynku światowym;

15. podkreśla znaczenie przepisów 
dotyczących regionalnej, a 
także sektorowej pomocy państwa dla 
przyciągania zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich do Unii Europejskiej i jej 
regionów oraz zapewnienia 
konkurencyjności tych inwestycji na rynku 
światowym;

Or. en

Poprawka 114
Francesca Barracciu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do przyjęcia środków, 
takich jak podniesienie progu pomocy de 
minimis dla wysp, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów rolnictwa, 
transportu i rybołówstwa, które 
przyczyniają się do uczynienia terytoriów 
wyspiarskich konkurencyjnymi na równi z 
obszarami kontynentalnymi, aby 
zmniejszyć dysproporcje w poziomie 
rozwoju poszczególnych europejskich 
regionów oraz zapewnić ich skuteczną 
integrację na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 115
Jens Nilsson

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie środków pomocy 
państwa w regionach o trwałych 
utrudnieniach i niskiej gęstości 
zaludnienia i w związku z tym uważa, że 
należy nadal dopuszczać możliwość 
pomocy państwa w przypadkach, kiedy 
jest niezbędna i stosowna w celu 
zwalczania wyludnienia, tworzenia miejsc 
pracy i przyczyniania się do rozwoju 
gospodarczego w Europie;

Or. en

Poprawka 116
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach 
kryzysu gospodarczego; jest zdania, że 
obecność dużych przedsiębiorstw jest 
często kluczem do sukcesu MŚP, które 
korzystają z klastrów prowadzonych przez 
duże przedsiębiorstwa oraz z ich 
działalności w zakresie podwykonawstwa; 
podkreśla, że taka decyzja może 
doprowadzić do utraty miejsc pracy 
i ograniczenia działalności gospodarczej 
w określonych regionach oraz 
przenoszenia przedsiębiorstw do innych 
regionów, zarówno w obrębie UE, jak 
i poza nią;

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa w 
dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. c) 
TFUE jest warte rozważenia, biorąc pod 
uwagę brak efektu zachęty dla dużych 
przedsiębiorstw, na co wskazują dowody; 
przypomina jednak, że obecność dużych 
przedsiębiorstw jest często kluczem do 
sukcesu MŚP, które korzystają z klastrów 
prowadzonych przez duże przedsiębiorstwa 
oraz z ich działalności w zakresie 
podwykonawstwa;
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Poprawka 117
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 
że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią;

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; zauważa, że 
przedsiębiorstwa, których struktura 
przypomina MŚP, jak na przykład firmy 
rodzinne, niekoniecznie odpowiadają 
definicji MŚP według Komisji 
Europejskiej, ale borykają się z takimi 
samymi wyzwaniami i dlatego nie 
powinny zostać wyłączone z regionalnej 
pomocy państwa; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 
że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią;

Or. en
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Poprawka 118
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 
że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią;

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 
że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią; 
dlatego nalega, aby nie wyłączać dużych 
przedsiębiorstw z przepisów dotyczących 
regionalnej pomocy państwa na wyżej 
wspomnianych obszarach „c”, a w 
szczególności tych, które mają istotne 
znaczenie dla potencjału innowacyjnego 
regionu;

Or. en

Poprawka 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 
że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią;

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; przypomina, 
że sama Komisja dostrzegła, że inwestycje 
dużych przedsiębiorstw przynoszą efekt 
domina i dostęp do rynków światowych; 
podkreśla, że taka decyzja może 
doprowadzić do utraty miejsc pracy 
i ograniczenia działalności gospodarczej 
w określonych regionach oraz 
przenoszenia przedsiębiorstw do innych 
regionów, zarówno w obrębie UE, jak 
i poza nią;

Or. en

Poprawka 120
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
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w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach
kryzysu gospodarczego; jest zdania, że 
obecność dużych przedsiębiorstw jest 
często kluczem do sukcesu MŚP, które 
korzystają z klastrów prowadzonych przez 
duże przedsiębiorstwa oraz z ich 
działalności w zakresie podwykonawstwa; 
podkreśla, że taka decyzja może 
doprowadzić do utraty miejsc pracy 
i ograniczenia działalności gospodarczej 
w określonych regionach oraz 
przenoszenia przedsiębiorstw do innych 
regionów, zarówno w obrębie UE, jak 
i poza nią;

w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w pokonywaniu
kryzysu gospodarczego; jest zdania, że 
obecność dużych przedsiębiorstw jest 
często kluczem do sukcesu MŚP, które 
korzystają z klastrów prowadzonych przez 
duże przedsiębiorstwa oraz z ich 
działalności w zakresie podwykonawstwa; 
podkreśla, że taka decyzja może 
doprowadzić do utraty miejsc pracy 
i ograniczenia działalności gospodarczej 
w określonych regionach, zmniejszenia 
konkurencyjności regionu i atrakcyjności 
dla inwestycji zagranicznych oraz 
przenoszenia przedsiębiorstw do innych 
regionów, zarówno w obrębie UE, jak 
i poza nią;

Or. en

Poprawka 121
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią;

Or. en

Poprawka 122
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 
że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią;

16. uważa, że wyłączenie dużych 
przedsiębiorstw z zakresu przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
w dziedzinach objętych art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE jest nieuzasadnione, biorąc pod 
uwagę wkład tych przedsiębiorstw 
w zatrudnienie, tworzenie przez nie 
łańcuchów dostaw z MŚP, ich wspólne 
zaangażowanie w badania i rozwój oraz 
rolę, jaką odgrywają w warunkach kryzysu 
gospodarczego; jest zdania, że obecność 
dużych przedsiębiorstw jest często 
kluczem do sukcesu MŚP, które korzystają 
z klastrów prowadzonych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz z ich działalności 
w zakresie podwykonawstwa; podkreśla, 
że taka decyzja może doprowadzić do 
utraty miejsc pracy i ograniczenia 
działalności gospodarczej w określonych 
regionach oraz przenoszenia 
przedsiębiorstw do innych regionów, 
zarówno w obrębie UE, jak i poza nią; w 
związku z tym jest zdania, że 
przedsiębiorstwa te muszą nadal 
kwalifikować się do pomocy państwa;

Or. en

Poprawka 123
Younous Omarjee
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że nie należy stosować 
rozporządzenia i definicji dotyczących 
dużych przedsiębiorstw do regionów 
peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 124
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że nie ma potrzeby 
przedstawiania dodatkowych dowodów 
problemów strukturalnych istniejących w 
regionach peryferyjnych Unii 
Europejskiej, ponieważ takie problemy 
wynikają z trwałych utrudnień 
charakteryzujących te regiony i zostały 
także uznane przez prawo pierwotne Unii 
Europejskiej; uważa, że potrzeba 
regularnej oceny przydatności pomocy 
państwa w regionach peryferyjnych 
zagroziłaby bezpieczeństwu i 
przewidywalności, których wymagają 
inwestorzy i przedsiębiorstwa szukające 
szans na rynku w tych podatnych na 
zagrożenia regionach i przypomina, że do 
regionów peryferyjnych skierowany jest 
specjalny program pomocy państwa 
określony w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE, 
który opiera się właśnie na takich 
podstawach;

Or. en

Poprawka 125
Erminia Mazzoni
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. proponuje, aby w kontekście 
wytycznych dotyczących pomocy 
regionalnej (RAG) przepisy dotyczące 
MŚP w obszarach „c” miały także 
zastosowanie do przedsiębiorstw o 
średniej kapitalizacji (do 3 000 
pracowników) zgodnie z definicją 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI);

Or. en

Poprawka 126
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję do ponownego 
przedstawienia w jasny sposób w swoich 
wytycznych dotyczących regionalnej 
pomocy państwa na lata 2014–2020 zasad 
niedegresywności i nieograniczania w 
czasie dotyczących pomocy państwa w 
regionach peryferyjnych objętych art. 107 
ust. 3 lit. a) TFUE i zwraca się o rewizję 
definicji pomocy państwa z 
uwzględnieniem szczególnej sytuacji 
gospodarczej i strukturalnej regionów 
peryferyjnych UE;

Or. en

Poprawka 127
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że kwalifikowalność dużych
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale na 
podstawie liczby miejsc pracy, które mogą 
zostać utworzone dzięki tym środkom 
zachęty, jakości tych miejsc pracy lub
trwałości projektu; podkreśla, że zgodnie 
z zasadą pomocniczości decyzje 
podejmowane w celu określenia, które 
z poszczególnych projektów mają 
największy potencjał, aby osiągnąć cele 
polityki UE, powinny być pozostawione 
państwom członkowskim, właściwym 
regionom oraz samorządom lokalnym;

17. uważa, że kwalifikowalność 
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale na 
podstawie liczby miejsc pracy, które mogą 
zostać utworzone i zachowane dzięki tym 
środkom zachęty, jakości tych miejsc pracy 
oraz trwałości projektu; ponadto opowiada 
się za tym, aby w celu eliminowania 
ryzyka relokacji i gwarantowania tego, że 
pomoc państwa przyniesie dochodowe 
inwestycje przyczyniające się do tworzenia 
miejsc pracy i rozwoju, Komisja wniosła 
poprawki do klauzuli ochronnej, która 
zobowiązywałaby duże przedsiębiorstwa 
do utrzymywania inwestycji i miejsc pracy 
utworzonych w obszarze, w którym 
przyznano pomoc przez okres 10 lat lub w 
przypadku MŚP — 5 lat; uważa, że w 
przypadku wczesnej relokacji 
przedsiębiorstwa powinny być 
zobowiązane do zwrotu udzielonej 
pomocy; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości decyzje podejmowane 
w celu określenia, które z poszczególnych 
projektów mają największy potencjał, aby 
osiągnąć cele polityki UE, powinny być 
pozostawione państwom członkowskim, 
właściwym regionom oraz samorządom 
lokalnym w strukturach europejskich;

Or. en

Poprawka 128
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że kwalifikowalność dużych 
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale na 
podstawie liczby miejsc pracy, które mogą 
zostać utworzone dzięki tym środkom 
zachęty, jakości tych miejsc pracy lub 
trwałości projektu; podkreśla, że zgodnie 
z zasadą pomocniczości decyzje 
podejmowane w celu określenia, które 
z poszczególnych projektów mają 
największy potencjał, aby osiągnąć cele 
polityki UE, powinny być pozostawione 
państwom członkowskim, właściwym 
regionom oraz samorządom lokalnym;

17. uważa, że kwalifikowalność dużych 
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie tylko na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale 
także na podstawie liczby miejsc pracy, 
które mogą zostać utworzone dzięki tym 
środkom zachęty, jakości i trwałości tych 
miejsc pracy lub trwałości projektu jako 
całości, łącznie z długofalowymi skutkami 
dla rozwoju danego regionu; podkreśla, że 
zgodnie z zasadą pomocniczości decyzje 
podejmowane w celu określenia, które 
z poszczególnych projektów mają 
największy potencjał, aby osiągnąć cele 
polityki UE, powinny być pozostawione 
państwom członkowskim, właściwym 
regionom oraz samorządom lokalnym;

Or. en

Poprawka 129
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że kwalifikowalność dużych 
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale na 
podstawie liczby miejsc pracy, które mogą 
zostać utworzone dzięki tym środkom 
zachęty, jakości tych miejsc pracy lub
trwałości projektu; podkreśla, że zgodnie 
z zasadą pomocniczości decyzje 
podejmowane w celu określenia, które 
z poszczególnych projektów mają 

17. uważa, że kwalifikowalność dużych 
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale na 
podstawie liczby miejsc pracy, które mogą 
zostać utworzone dzięki tym środkom 
zachęty, jakości tych miejsc pracy,
trwałości projektu oraz wkładu projektu w 
spójność społeczną; podkreśla, że zgodnie 
z zasadą pomocniczości decyzje 
podejmowane w celu określenia, które 
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największy potencjał, aby osiągnąć cele 
polityki UE, powinny być pozostawione 
państwom członkowskim, właściwym 
regionom oraz samorządom lokalnym;

z poszczególnych projektów mają 
największy potencjał, aby osiągnąć cele 
polityki UE, powinny być pozostawione 
państwom członkowskim, właściwym 
regionom oraz samorządom lokalnym;

Or. en

Poprawka 130
Wojciech Michał Olejniczak

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że kwalifikowalność dużych 
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale na 
podstawie liczby miejsc pracy, które mogą 
zostać utworzone dzięki tym środkom 
zachęty, jakości tych miejsc pracy lub 
trwałości projektu; podkreśla, że zgodnie 
z zasadą pomocniczości decyzje 
podejmowane w celu określenia, które 
z poszczególnych projektów mają 
największy potencjał, aby osiągnąć cele 
polityki UE, powinny być pozostawione 
państwom członkowskim, właściwym 
regionom oraz samorządom lokalnym;

17. uważa, że kwalifikowalność dużych 
przedsiębiorstw do przyznania środków 
zachęty w ramach pomocy państwa należy 
określać nie na podstawie wielkości 
danego przedsiębiorstwa czy sektora, 
w którym prowadzi ono działalność, ale na 
podstawie wiarygodnie oszacowanej liczby 
miejsc pracy, które mogą zostać utworzone 
dzięki tym środkom zachęty, jakości tych 
miejsc pracy lub trwałości projektu; 
podkreśla, że zgodnie z zasadą 
pomocniczości decyzje podejmowane 
w celu określenia, które z poszczególnych 
projektów mają największy potencjał, aby 
osiągnąć cele polityki UE, powinny być 
pozostawione państwom członkowskim, 
właściwym regionom oraz samorządom 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla konieczność dopracowania 
regionalnej pomocy państwa, aby mieć 
pewność, że nie zachęca ona 
przedsiębiorstw do przenoszenia się lub 
relokacji w ramach „wyścigu po dotacje”, 
wywołanego znacznymi różnicami pomocy 
w regionach sąsiednich i przygranicznych, 
które powodują rozdrobnienie jednolitego 
rynku; podkreśla, że takie negatywne 
efekty zewnętrzne mogą wpływać na 
regiony mające wspólną granicę lądową 
lub morską, a także na obszary 
sąsiadujące ze sobą;

Or. en

Poprawka 132
Joachim Zeller

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie przedsiębiorstw do 
utrzymania inwestycji i miejsc pracy przez 
10 lat w regionie, w którym przyznano 
pomoc państwa, w celu zatrzymania 
relokacji do regionów z wyższymi 
stawkami pomocy;

Or. en

Poprawka 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie utrzymania 
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maksymalnego poziomu intensywności 
pomocy z okresu 2007– 2013 dla regionów 
peryferyjnych; podkreśla, że procedury 
zgłaszania powinny zostać uproszczone, 
natomiast pułap zwolnień z obowiązku 
zgłoszeń powinien zostać podwyższony dla 
beneficjentów z regionów peryferyjnych;

Or. en

Poprawka 134
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do podniesienia 
obecnego progu określonego w definicji 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); 
zwraca się w związku z tym do Komisji o 
ustanowienie, tak samo jak w przypadku 
przemysłu rolno-spożywczego, nowej 
kategorii przedsiębiorstw średniej 
wielkości zatrudniających od 250 do 750 
pracowników i osiągających obrót poniżej 
200 mln EUR, umieszczonej między MŚP 
a dużymi przedsiębiorstwami, w celu 
wspierania rozwoju naszych MŚP; uważa, 
że Komisja powinna także rozpocząć 
dyskusję nad uwzględnieniem 
przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji 
(MCE) utworzonych przez MŚP, które 
rozwinęły się, i zatrudniających od 250 do 
5 000 pracowników, oraz że 
przedsiębiorstwa średniej wielkości i MCE 
powinny otrzymywać odpowiednie stawki 
pomocy — wyższe niż dla dużych 
przedsiębiorstw, ale niższe niż dla MŚP;

Or. en
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Poprawka 135
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do podniesienia 
obecnego progu określonego w definicji 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); 
zwraca się odpowiednio do Komisji o 
ustanowienie, tak samo jak w przypadku 
przemysłu rolno-spożywczego, nowej 
kategorii przedsiębiorstw średniej 
wielkości zatrudniających od 250 do 750 
pracowników i mających obrót poniżej 
200 mln EUR, umieszczonej między MŚP 
a dużymi przedsiębiorstwami, w celu 
wspierania rozwoju naszych MŚP;

Or. en

Poprawka 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla znaczenie rozszerzenia 
zakazu relokacji dla przedsiębiorstw, które 
otrzymały pomoc państwa;

Or. en

Poprawka 137
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. przyjmuje do wiadomości zagrożenia 
związane z relokacją zarówno w obrębie 
Unii Europejskiej, jak i poza nią, które są 
bardzo realne w regionach na skutek 
zakazu pomocy dla dużych 
przedsiębiorstw oraz fakt, że w razie 
obniżenia poziomów i stawek pomocy 
takie przedsiębiorstwa mogą podjąć 
decyzję o przeniesieniu się z obszarów 
objętych art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE na 
obszary objęte art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE 
lub do państw spoza UE;

Or. en

Poprawka 138
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. z zadowoleniem przyjmuje klauzulę 
ochronną zaproponowaną przez Komisję 
Europejską, która zobowiązywałaby duże 
przedsiębiorstwa do utrzymywania 
inwestycji i miejsc pracy utworzonych w 
obszarze, w którym przyznano pomoc, 
przez okres 5 lat lub w przypadku MŚP —
3 lat;

Or. en

Poprawka 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17c. zwraca się o odpowiednie 
traktowanie obszarów górskich i obszarów 
przygranicznych w celu uproszczenia 
przepisów dotyczących pomocy państwa 
dla projektów transgranicznych oraz 
zmniejszenia dysproporcji w 
intensywności pomocy między dwoma 
obszarami przygranicznymi;

Or. en

Poprawka 140
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. proponuje włączenie klauzuli 
windykacji pełnej kwoty pomocy, 
wzorowanej na art. 57 rozporządzenia 
ogólnego dotyczącego funduszy 
strukturalnych, która miałaby 
zastosowanie przez okres pięciu lat po 
przyznaniu pomocy, jeśli charakter 
współfinansowanej działalności lub 
warunki jej wdrożenia uległyby zmianie, 
jeśli działalność miałaby przynieść 
przedsiębiorstwu lub organowi 
publicznemu nienależne korzyści, jeśli 
miałaby nastąpić zmiana własności 
elementu infrastruktury lub działalność 
produkcyjna miałaby ustać; uważa, że 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
zapewnić, że przedsiębiorstwa, które 
podlegają lub zostały poddane procedurze 
windykacji w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej w obrębie 
państwa członkowskiego lub do innego 
państwa członkowskiego, nie będą 
korzystały z pomocy z funduszy 
strukturalnych;
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Or. en


