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Poprawka 1
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając światową prognozę 
gospodarczą Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego z października 
2012 r.,

Or. it

Poprawka 2
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że czas i przebieg 
kryzysu jest różny w poszczególnych 
regionach UE, a różnice te ujawniają 
wcześniej istniejące wady strukturalne, 
przyczyniając się do poważnego spadku 
tempa wzrostu PKB, rekordowego 
poziomu bezrobocia, pogorszenia się 
warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i spadku zaufania 
konsumentów;

B. mając na uwadze, że czas i przebieg 
kryzysu jest różny w poszczególnych 
regionach UE, a różnice te ujawniają 
wcześniej istniejące wady strukturalne, 
przyczyniając się do poważnego spadku 
tempa wzrostu PKB, rekordowego 
poziomu bezrobocia, znacznej 
pauperyzacji najbardziej wrażliwych grup 
społecznych, pogorszenia się warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
spadku zaufania konsumentów;

Or. fr

Poprawka 3
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obecnie za 
najlepsze rozwiązanie uznaje się pakt na 
rzecz wzrostu gospodarczego ze względu 
na nieskuteczność paktu fiskalnego w 
walce z kryzysem, a oszczędności fiskalne, 
cięcia budżetowe i ograniczanie inwestycji 
nie skutkują ożywieniem gospodarczym i 
nie stworzą sprzyjających warunków dla 
tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego;

D. mając na uwadze, że obecnie za 
najlepsze rozwiązanie uznaje się pakt na 
rzecz wzrostu gospodarczego, który 
umożliwia znaczne inwestycje na skalę 
wspólnotową, ze względu na 
nieskuteczność paktu fiskalnego w walce z 
kryzysem, a oszczędności fiskalne, cięcia 
budżetowe i ograniczanie inwestycji nie 
skutkują ożywieniem gospodarczym i nie 
stworzą sprzyjających warunków dla 
tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 4
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że ogólnounijne 
załamanie gospodarcze wywołane przez 
kryzys związany z długiem państwowym 
spowodowało wdrożenie przez wiele 
państw polityki oszczędności; mając na 
uwadze, że wprowadzenie polityki 
oszczędności bardzo negatywnie wpłynęło 
na finanse lokalne, przyczyniając się do 
ograniczenia lub zmiany niektórych 
pozycji budżetowych i narażając na duże 
niebezpieczeństwo zdolności finansowania 
lub współfinansowania efektywnych 
inwestycji ze strony władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych;

G. mając na uwadze, że ogólnounijne 
załamanie finansów publicznych 
wywołane przez kryzys związany z 
długiem państwowym spowodowało 
wdrożenie przez wiele państw polityki 
oszczędności; mając na uwadze, że 
wprowadzenie polityki oszczędności 
bardzo negatywnie wpłynęło na finanse 
lokalne, przyczyniając się do ograniczenia 
lub zmiany niektórych pozycji 
budżetowych i narażając na duże 
niebezpieczeństwo zdolności finansowania 
lub współfinansowania efektywnych 
inwestycji ze strony władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych;

Or. fr
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Poprawka 5
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że jeden z 
największych problemów, z jakimi mierzą 
się obecnie władze lokalne i regionalne 
stanowią poważne cięcia budżetowe w 
istotnych dziedzinach i sektorach;

Or. ro

Poprawka 6
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w UE inwestycje 
odgrywały rolę zmiennej dostosowawczej 
w dwóch trzecich państw, częściowo 
dzięki działaniom podjętym w 2009 r. w 
celu zwalczania kryzysu; mając na uwadze, 
że poziom inwestycji spadł o ponad 10 % 
w ośmiu krajach, w tym w Grecji, 
Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i Irlandii; 
mając na uwadze ciągły spadek inwestycji 
trwający od 2010 r. (dotacje rządowe na 
inwestycje zmniejszyły się o 8,7 %) i 
prawdopodobieństwo wystąpienia efektu 
negatywnej spirali;

J. mając na uwadze, że w UE inwestycje 
odgrywały rolę zmiennej dostosowawczej 
w dwóch trzecich państw, częściowo 
dzięki działaniom podjętym w 2009 r. w 
celu zwalczania kryzysu; mając na uwadze, 
że poziom inwestycji bezpośrednich spadł 
w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. w 17 
państwach członkowskich, z czego o 
ponad 10% w dziesięciu krajach w 2011 r. 
(Austria, Łotwa, Republika Czeska, 
Słowacja, Bułgaria, Portugalia, Grecja, 
Węgry i Hiszpania); mając na uwadze 
ciągły spadek inwestycji trwający od 
2010 r. (dotacje rządowe na inwestycje 
zmniejszyły się o 8,7%) i 
prawdopodobieństwo wystąpienia efektu 
negatywnej spirali;

Or. en
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Poprawka 7
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że poziom 
zadłużenia władz regionalnych jest 
znacznie niższy od poziomu zadłużenia 
podmiotów krajowych;

Or. en

Poprawka 8
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że mechanizm 
wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych UE zakłada, że Komisja 
może tylko dokonywać płatności 
pośrednich po przedstawieniu deklaracji 
wydatków już poniesionych w państwach 
członkowskich;

Or. it

Poprawka 9
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Motyw M b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mb. mając na uwadze, że krajowe 



AM\938692PL.doc 7/31 PE513.144v01-00

PL

współfinansowanie publiczne funduszy 
strukturalnych w UE 27 w odniesieniu do 
okresu programowania 2007–2013 wynosi 
około 132 mld EUR oraz że kwota ta
stanowi niezbędne minimum 
umożliwiające zarówno prawidłowe 
wykorzystanie funduszy strukturalnych, 
jak i odpowiednią jakość inwestycji, 
zwiększając prawo własności i 
odpowiedzialność w wykorzystywaniu 
funduszy UE;

Or. it

Poprawka 10
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że współfinansowanie 
programów wspieranych w ramach polityki 
spójności może być zagrożone ze względu 
na brak elastycznego podejścia przy 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu;

N. mając na uwadze, że krajowe publiczne
współfinansowanie programów 
wspieranych w ramach polityki spójności 
może być zagrożone ze względu na brak 
elastycznego podejścia przy wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu, ograniczając w 
ten sposób wkład polityki spójności w 
poprawę konkurencyjności i w 
przezwyciężenie obecnego kryzysu;

Or. it

Poprawka 11
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa z niepokojem wyraźną 
tendencję wzrostu nierówności 

1. zauważa z niepokojem wyraźną 
tendencję wzrostu nierówności
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regionalnych w dzisiejszej UE, ze 
stosunkowo biednymi regionami w grupie 
nowych państw członkowskich oraz w 
Europie Południowej oraz z bogatymi 
regionami w Europie Środkowej i 
Północnej;

regionalnych w dzisiejszej UE, ze 
stosunkowo biednymi regionami w grupie 
nowych państw członkowskich oraz w 
Europie Południowej oraz z bogatymi 
regionami w Europie Środkowej i 
Północnej, a także wzrost nierówności w 
samych państwach członkowskich i 
regionach;

Or. en

Poprawka 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa z niepokojem wyraźną 
tendencję wzrostu nierówności 
regionalnych w dzisiejszej UE, ze
stosunkowo biednymi regionami w grupie 
nowych państw członkowskich oraz w 
Europie Południowej oraz z bogatymi 
regionami w Europie Środkowej i 
Północnej;

1. zauważa z niepokojem wyraźną 
tendencję wzrostu nierówności 
regionalnych w dzisiejszej UE, z wieloma
stosunkowo biednymi regionami w grupie 
nowych państw członkowskich oraz w 
Europie Południowej oraz z większością
bogatych regionów w Europie Środkowej i 
Północnej;

Or. en

Poprawka 13
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że polityka spójności, 
stanowiąca główny instrument inwestycji 
dla konwergencji i zrównoważonego 
rozwoju Unii Europejskiej, jest jedną z 
głównych dróg wsparcia UE dla 
regionów;
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Or. ro

Poprawka 14
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 
tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
takich sektorach, jak rynek pracy, 
innowacje, zrównoważony rozwój i 
wsparcie dla MŚP;

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 
tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
takich sektorach, jak rynek pracy, 
innowacje, zrównoważony rozwój, 
ekoinnowacje, promowanie stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych i wsparcie 
dla MŚP;

Or. en

Poprawka 15
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego wspólnotowego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 
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tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
takich sektorach, jak rynek pracy, 
innowacje, zrównoważony rozwój i 
wsparcie dla MŚP;

tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
takich sektorach, jak rynek pracy, 
innowacje, zrównoważony rozwój i 
wsparcie dla MŚP;

Or. fr

Poprawka 16
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 
tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
takich sektorach, jak rynek pracy, 
innowacje, zrównoważony rozwój i 
wsparcie dla MŚP;

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem oraz w redukcji 
zaburzeń równowagi i prowadzącego UE i 
jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 
tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
takich sektorach, jak rynek pracy, 
innowacje, zrównoważony rozwój i 
wsparcie dla MŚP;

Or. ro

Poprawka 17
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 
tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
takich sektorach, jak rynek pracy, 
innowacje, zrównoważony rozwój i 
wsparcie dla MŚP;

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju; w związku z 
tym podkreśla znaczenie wprowadzenia 
odpowiednich przepisów budżetowych 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w kontekście negocjacji w 
sprawie WRF, zwracając szczególną 
uwagę na wpływ funduszy na inwestycje w 
konkretnych sektorach, jak rynek pracy, 
edukacja, podejście zastosowane do już 
istniejących innowacji, zrównoważony 
rozwój i wsparcie dla MŚP, mając na celu 
uniknięcie nadmiernego wydatkowania 
ograniczonych zasobów finansowych;

Or. bg

Poprawka 18
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że polityka spójności 
umożliwia skuteczną walkę z kryzysem 
poprzez dostosowywanie strategii 
politycznych i instrumentów finansowania, 
pozwalając tym samym na większą 
elastyczność i znacząco wpływając na 
obszary, w których inwestycje są potrzebne 
w celu modernizacji gospodarki i poprawy 
konkurencyjności;

3. zwraca uwagę, że polityka spójności 
umożliwia skuteczną walkę z kryzysem 
poprzez dostosowywanie strategii 
politycznych i instrumentów finansowania, 
pozwalając tym samym na większą 
elastyczność i znacząco wpływając na 
obszary, w których inwestycje są potrzebne 
w celu modernizacji gospodarki i poprawy 
konkurencyjności oraz zmniejszania 
różnic wynikających z utrudnień 
geograficznych;

Or. en
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Poprawka 19
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że polityka spójności 
umożliwia skuteczną walkę z kryzysem 
poprzez dostosowywanie strategii 
politycznych i instrumentów finansowania, 
pozwalając tym samym na większą 
elastyczność i znacząco wpływając na 
obszary, w których inwestycje są potrzebne 
w celu modernizacji gospodarki i poprawy 
konkurencyjności;

3. zwraca uwagę, że polityka spójności 
umożliwia skuteczną walkę z kryzysem 
poprzez dostosowywanie strategii 
politycznych i instrumentów finansowania, 
pozwalając tym samym na większą 
elastyczność i znacząco wpływając na 
obszary, w których inwestycje są potrzebne 
w celu modernizacji gospodarki i poprawy 
konkurencyjności; uznaje fakt, że 
instrumenty polityki spójności mogą 
oddziaływać w dziedzinach, w których 
organy krajowe nie są w stanie sprostać 
zadaniu;

Or. ro

Poprawka 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zgadza się, że na regiony o 
szczególnych właściwościach, takie jak 
regiony najbardziej oddalone, 
uwzględnione w art. 349 TFUE, oraz 
obszary wiejskie, obszary dotknięte 
skutkami przemian w przemyśle oraz 
trwałymi i poważnymi utrudnieniami 
naturalnymi lub demograficznymi, do 
których należą najbardziej wysunięte na 
północ regiony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, 
transgraniczne i górskie, zgodnie z 
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art. 174 TFUE należy zwrócić szczególną 
uwagę w zakresie celów spójności 
gospodarczej, społecznej, a zwłaszcza 
terytorialnej; 

Or. pt

Poprawka 21
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla rolę, jaką odgrywają władze 
regionalne w równoważeniu budżetu 
poprzez utrzymywanie poziomu inwestycji 
publicznych i współfinansowanie nowych 
przedsięwzięć oraz zapewnianie efektu 
dźwigni, zwłaszcza w przypadku niskiego 
poziomu inwestycji prywatnych; 
podkreśla, że w czasach recesji i słabego 
wzrostu gospodarczego zdolność 
finansowania lub współfinansowania i 
zaciągania zobowiązań na inwestycje ma
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
potencjału wzrostu;

4. podkreśla rolę, jaką odgrywają niektóre
władze regionalne w równoważeniu 
budżetu poprzez utrzymywanie poziomu 
inwestycji publicznych i 
współfinansowanie nowych przedsięwzięć 
oraz zapewnianie efektu dźwigni, 
zwłaszcza w przypadku niskiego poziomu 
inwestycji prywatnych; podkreśla, że w 
czasach recesji i słabego wzrostu 
gospodarczego udzielanie 
zrównoważonych zamówień publicznych 
oraz zdolność finansowania lub 
współfinansowania i zaciągania 
zobowiązań na inwestycje mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania potencjału 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla – odnośnie do rozporządzeń 
w sprawie europejskich funduszy 
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strukturalnych i inwestycyjnych – że 
kwalifikowanie do podatku VAT, 
odpowiedni poziom współfinansowania 
europejskiego, a także poziom 
początkowej kwoty płatności zaliczkowych 
podwyższony co najmniej do 2,5% w 
porównaniu do pierwotnego wniosku 
Komisji Europejskiej miałyby w 
przyszłości znaczący wpływ na zdolność 
finansową władz regionalnych i lokalnych 
do inwestowania w swój rozwój oraz 
zmagania się z ograniczeniami 
budżetowymi;

Or. en

Poprawka 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża swe zaniepokojenie 
przedłużającym się stosowaniem 
programów oszczędnościowych i ścisłych 
przepisów zarządzania gospodarczego 
wprowadzonych w 2011 r. i 2012 r., które 
w konsekwencji oznaczają zwiększenie 
presji na budżety publiczne oraz 
wprowadzanie cięć, a także grożą 
zmniejszeniem zakresu lokalnych strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
realizację strategii „Europa 2020”;

5. wyraża swe zaniepokojenie 
przedłużającym się stosowaniem 
programów oszczędnościowych i ścisłych 
przepisów zarządzania gospodarczego 
wprowadzonych w 2011 r. i 2012 r., które 
w konsekwencji oznaczają zwiększenie 
presji na budżety publiczne oraz 
wprowadzanie cięć, a także zagrażają 
celom dotyczącym osiągnięcia standardów 
jakości życia dla społeczności lokalnych 
oraz lokalnych strategii politycznych 
ukierunkowanych na realizację strategii 
„Europa 2020”;

Or. ro

Poprawka 24
Petru Constantin Luhan
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że razem z innymi 
negatywnymi skutkami kryzysu 
gospodarczego i finansowego, także środki 
oszczędnościowe stanowią poważną 
przeszkodę na drodze implementacji celów 
strategii „Europa 2020” oraz rozwoju 
regionów europejskich, dlatego też należy 
unikać stosowania tych środków;

Or. ro

Poprawka 25
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla potrzebę przywrócenia i 
poprawy zdolności finansowych na 
szczeblu regionalnym w celu 
zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie wzrostu gospodarczego i 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

6. podkreśla potrzebę przywrócenia i 
poprawy zdolności finansowych na 
szczeblu regionalnym w celu 
zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, walkę z wykluczeniem 
społecznym i przywracanie tkanki 
społecznej, zapewnianie odpowiedniej 
służby zdrowia i usług socjalnych i 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 26
Vasilica Viorica Dăncilă
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla potrzebę przywrócenia i 
poprawy zdolności finansowych na 
szczeblu regionalnym w celu 
zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie wzrostu gospodarczego i 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

6. podkreśla potrzebę identyfikacji 
pakietów wsparcia poprzez pomoc 
techniczną i finansową dla grup władz 
lokalnych w oparciu o wspólne projekty w 
celu przywrócenia i poprawy zdolności 
finansowych na szczeblu regionalnym w 
celu zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie wzrostu gospodarczego i 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

Or. ro

Poprawka 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla potrzebę przywrócenia i 
poprawy zdolności finansowych na 
szczeblu regionalnym w celu 
zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie wzrostu gospodarczego i 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

6. podkreśla potrzebę przywrócenia i 
poprawy zdolności finansowych na 
szczeblu regionalnym w celu 
zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie trwałego wzrostu 
gospodarczego i tworzenie lub utrzymanie 
miejsc pracy, zwłaszcza na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

Or. lt

Poprawka 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla potrzebę przywrócenia i 
poprawy zdolności finansowych na 
szczeblu regionalnym w celu 
zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie wzrostu gospodarczego i 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

6. podkreśla potrzebę przywrócenia i 
poprawy zdolności finansowych na 
szczeblu regionalnym w celu 
zabezpieczenia inwestycji publicznych 
przeznaczonych na finansowanie 
programów i projektów ukierunkowanych 
na pobudzenie wzrostu gospodarczego i 
tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy, 
zwłaszcza na szczeblu regionalnym i 
lokalnym; w tym względzie wskazuje, że 
utrata części istniejącej pomocy dla 
regionów o szczególnych właściwościach, 
takich jak regiony najbardziej oddalone, 
oraz obniżenie planów rekompensaty 
dodatkowych kosztów spowodowanych 
odległym położeniem geograficznym i 
wyspiarskim charakterem, a także 
szczególnych środków podejmowanych w 
dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa, pomocy 
publicznej, kwestiach celnych i 
handlowych, kwestiach podatkowych, 
stref wolnocłowych, może jeszcze bardziej 
pogłębić strukturalną sytuację społeczną i 
gospodarczą tych regionów i przyczynić 
się zarazem do opóźnienia ich integracji 
na europejskim rynku wewnętrznym, 
wpływając na stopień rozwoju, wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie w tychże 
regionach;

Or. pt

Poprawka 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. kładzie nacisk na dalsze wzmacnianie 
zdolności administracyjnych władz 
regionalnych i lokalnych oraz na dalsze 
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prace na rzecz zmniejszania biurokracji, 
która wywiera negatywny wpływ na te 
władze jako beneficjentów i dodatkowo 
ogranicza ich zdolność do wdrażania 
projektów finansowanych przez UE;

Or. en

Poprawka 30
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
oceny skutków wszystkich wniosków 
ustawodawczych proponowanych przez 
Komisję, która to ocena obejmowałaby 
ocenę skutków finansowych 
proponowanej ustawy dla struktur poniżej 
szczebla krajowego;

Or. en

Poprawka 31
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla potrzebę zwiększenia synergii 
między budżetami na wydatki publiczne na 
szczeblu krajowym, europejskim i 
regionalnym poprzez jasne określenie roli i 
zakresu odpowiedzialności różnych 
organów budżetowych na szczeblu UE, 
państw członkowskich i regionów, w tym 
jasne określenie roli i zasadności polityki 
UE i jej ingerencji w finansowanie, z 
poszanowaniem zasady pomocniczości i 

8. podkreśla potrzebę zwiększenia synergii 
między budżetami na wydatki publiczne na 
szczeblu krajowym, europejskim i 
regionalnym poprzez jasne określenie roli i 
zakresu odpowiedzialności różnych 
organów budżetowych na szczeblu UE, 
państw członkowskich i regionów, w tym 
jasne określenie roli i zasadności polityki 
UE i jej ingerencji w finansowanie, 
przestrzegając terminów płatności 
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uprawnień budżetowych władz lokalnych i 
regionalnych (ich roli w podejmowaniu 
decyzji i kontroli), tj. ich demokratycznej 
rozliczalności przed wyborcami; konieczne 
jest również zagwarantowanie autonomii 
poszczególnych regionów w zakresie 
określania priorytetów i celów 
wydatkowania;

ustalonych w dyrektywie 2011/7/UE w 
sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach w transakcjach handlowych, 
z poszanowaniem zasady pomocniczości i 
uprawnień budżetowych władz lokalnych i 
regionalnych (ich roli w podejmowaniu 
decyzji i kontroli), tj. ich demokratycznej 
rozliczalności przed wyborcami; konieczne 
jest również zagwarantowanie autonomii 
poszczególnych szczebli zarządzania w 
zakresie określania priorytetów i 
wydatkowania zorientowanego na skutki i 
wyniki, a także rachunkowości 
ekologicznej:

Or. en

Poprawka 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie partnerstwa 
pomiędzy władzami centralnymi a 
władzami regionalnymi i lokalnymi w 
zakresie ustalania priorytetów i 
zapewniania niezbędnego 
współfinansowania na potrzeby realizacji 
programów jako zasadniczego warunku 
umożliwiającego osiągnięcie 
maksymalnych efektów przy 
ograniczonych zasobach;

Or. en

Poprawka 33
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla zasadniczą rolę, jaką 
odgrywają rozwiązania kredytowe 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) w finansowaniu projektów o 
znaczeniu europejskim i wzywa do 
zwiększenia synergii między tymi 
rozwiązaniami a funduszami 
strukturalnymi;

Or. fr

Poprawka 34
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zdecydowanie popiera zwiększenie 
przejrzystości procesów budżetowych na 
wszystkich szczeblach zarządzania (w tym 
wyraźne określanie źródeł finansowania 
UE na szczeblu budżetów krajowych i 
regionalnych), a także udostępnianie 
danych na szczeblu UE na temat profili 
wydatkowania środków z programów 
finansowania UE na szczeblu regionalnym 
(w miarę możliwości), przy jednoczesnym 
określeniu sposobu uzgadniania 
priorytetów i finansowania na szczeblu 
UE, państw członkowskich i regionów z 
priorytetami ustalonymi na szczeblu UE;

9. zdecydowanie popiera zwiększenie 
przejrzystości i uproszczenie procesów 
budżetowych na wszystkich szczeblach 
zarządzania (w tym wyraźne określanie 
źródeł finansowania UE na szczeblu 
budżetów krajowych i regionalnych), a 
także udostępnianie danych na szczeblu 
UE na temat profili wydatkowania 
środków z programów finansowania UE na 
szczeblu regionalnym (w miarę 
możliwości), przy jednoczesnym 
określeniu sposobu uzgadniania 
priorytetów i finansowania na szczeblu 
UE, państw członkowskich i regionów z 
priorytetami ustalonymi na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 35
Alain Cadec
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji z prośbą o 
opracowanie szczegółowej analizy i oceny 
potencjału nowych środków i źródeł 
finansowania mających na celu wspieranie 
inwestowania w rozwój, takich jak rynek 
obligacji, instrumenty podziału ryzyka i 
wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji z prośbą o 
opracowanie szczegółowej analizy i oceny 
potencjału nowych środków i źródeł 
finansowania mających na celu wspieranie 
inwestowania w rozwój, takich jak rynek 
obligacji, instrumenty podziału ryzyka i 
wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych;

10. zwraca się do Komisji z prośbą o 
opracowanie szczegółowej analizy i oceny 
potencjału nowych środków i źródeł 
finansowania mających na celu wspieranie 
inwestowania w rozwój, takich jak rynek 
obligacji, instrumenty podziału ryzyka i 
wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych; wzywa 
Komisję i EBI do rozważenia wyszukania 
i zaproponowania innowacyjnych 
sposobów finansowania 
długoterminowych inwestycji władz 
lokalnych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 37
Iosif Matula
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji z prośbą o 
opracowanie szczegółowej analizy i oceny 
potencjału nowych środków i źródeł 
finansowania mających na celu wspieranie 
inwestowania w rozwój, takich jak rynek 
obligacji, instrumenty podziału ryzyka i 
wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych;

10. zwraca się do Komisji z prośbą o 
opracowanie szczegółowej analizy i oceny 
potencjału nowych środków i źródeł 
finansowania mających na celu wspieranie 
inwestowania w rozwój, takich jak rynek 
obligacji, instrumenty podziału ryzyka i 
wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych; nalega na 
przyciągnięcie kapitału prywatnego w celu 
realizacji najbardziej odpowiedzialnych 
inwestycji;

Or. ro

Poprawka 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie programu 
JESSICA dla wsparcia zrównoważonego 
rozwoju miast i rewitalizacji obszarów 
miejskich poprzez mechanizmy inżynierii 
finansowej i wzywa do szerszego 
zastosowania tego programu w przyszłym 
okresie programowania;

Or. en

Poprawka 39
Iosif Matula

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że dalsze angażowanie 
lokalnych władz w wykonywanie nowych 
ram europejskiego zarządzania 
gospodarczego jest kluczowe dla poprawy 
koordynacji i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”;

11. uważa, że dalsze angażowanie 
lokalnych władz w wykonywanie nowych 
ram europejskiego zarządzania 
gospodarczego jest kluczowe dla poprawy 
koordynacji i realizacji celów strategii 
„Europa 2020”; podkreśla wagę 
uczestnictwa władz lokalnych i 
regionalnych w przyszłych umowach 
partnerskich;

Or. ro

Poprawka 40
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla rolę, jaką władze lokalne i 
regionalne mogłyby odgrywać w zakresie 
wspierania zrównoważonego rozwoju i 
tworzenia miejsc pracy, przywracania 
tkanki społecznej i promowania 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, inteligentnych sieci i mobilności 
zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 41
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że miasta i regiony powinny 
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odgrywać bardziej istotną rolę w procesie 
ewaluacji lokalnych rynków pracy oraz 
adaptacji programów lepszego 
wykorzystania siły roboczej;

Or. ro

Poprawka 42
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zdecydowanie sprzeciwia się 
uwzględnieniu warunkowości 
makroekonomicznej w polityce spójności 
na lata 2014–2020, co będzie miało 
negatywny wpływ na te regiony i grupy 
społeczne, które już teraz są dotknięte 
skutkami kryzysu, mając na uwadze, że 
zawieszenie płatności mogłoby mieć 
nieproporcjonalny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie, a zwłaszcza na 
niektóre regiony, pomimo ich pełnego 
zaangażowania w działania mające na celu 
zrównoważenie budżetu publicznego;

12. zdecydowanie sprzeciwia się 
uwzględnieniu warunkowości 
makroekonomicznej w polityce spójności 
na lata 2014–2020, co będzie miało 
negatywny wpływ na te regiony i grupy 
społeczne, które już teraz są dotknięte 
skutkami kryzysu, mając na uwadze, że 
zawieszenie płatności mogłoby mieć 
nieproporcjonalny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie, a zwłaszcza na 
niektóre regiony, pomimo ich pełnego 
zaangażowania w działania mające na celu 
zrównoważenie budżetu publicznego; 
zwraca szczególną uwagę na procykliczny 
charakter tego środka, który 
spowodowałby jedynie osłabienie państw 
borykających się z trudnościami 
finansowymi, wbrew jakiejkolwiek formie 
solidarności nieodłącznie związanej z 
utrzymaniem równowagi 
makroekonomicznej w Unii;

Or. fr

Poprawka 43
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 12



AM\938692PL.doc 25/31 PE513.144v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

12. zdecydowanie sprzeciwia się 
uwzględnieniu warunkowości 
makroekonomicznej w polityce spójności 
na lata 2014–2020, co będzie miało 
negatywny wpływ na te regiony i grupy 
społeczne, które już teraz są dotknięte 
skutkami kryzysu, mając na uwadze, że 
zawieszenie płatności mogłoby mieć 
nieproporcjonalny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie, a zwłaszcza na 
niektóre regiony, pomimo ich pełnego 
zaangażowania w działania mające na celu 
zrównoważenie budżetu publicznego;

12. zdecydowanie sprzeciwia się 
uwzględnieniu warunkowości 
makroekonomicznej w polityce spójności 
na lata 2014–2020, co będzie miało 
negatywny wpływ na te regiony i grupy 
społeczne, które już teraz są dotknięte 
skutkami kryzysu, mając na uwadze, że 
zawieszenie płatności mogłoby mieć 
nieproporcjonalny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie, a zwłaszcza na 
niektóre regiony, pomimo ich pełnego 
zaangażowania w działania mające na celu 
zrównoważenie budżetu publicznego;
ponadto uważa, że takie narzędzie 
sankcjonujące mogłoby nie zostać 
zrozumiane przez europejską opinię 
publiczną i mogłoby zwiększyć jej 
nieufność w momencie historycznym, w 
którym jest już ona silnie dotknięta przez 
kryzys i przez skutki polityki 
oszczędnościowej;

Or. it

Poprawka 44
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że w okresie ograniczenia 
finansów publicznych zasada 
dodatkowości powinna zostać ponownie 
rozważona, aby jej wdrożenie było spójne 
z ramami europejskiego zarządzania 
gospodarczego i wyraża nadzieję, że 
debata na ten temat zostanie 
uwzględniona w negocjacjach 
dotyczących polityki spójności po roku 
2013;
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Or. it

Poprawka 45
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. przyjmuje do wiadomości ostatnie 
uwagi MFW, według którego polityka 
oszczędnościowa osłabia kraje, w których 
jest ona mechanicznie stosowana: w 
słabym światowym kontekście 
gospodarczym szybkie uzdrowienie 
finansów publicznych ciąży na 
krótkoterminowym ożywieniu, 
zmniejszając wpływy podatkowe, a w 
konsekwencji dodatkowo zwiększając 
deficyt; zgadza się z Funduszem, że należy 
położyć nacisk już nie tylko na 
konsolidację podatkową, lecz także na 
zrównoważenie konsolidacji i wzrostu;

Or. it

Poprawka 46
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. przyjmuje propozycję złożoną przez 
kilka państw członkowskich, aby włączyć 
w zakres negocjacji na temat wieloletnich 
ram finansowych „klauzulę przeglądową” 
rachunków między rokiem 2015 a 2016, 
która umożliwi zwiększenie aktualnego 
budżetu na rzecz kluczowych sektorów, 
takich jak zatrudnienie młodych ludzi 
oraz MŚP;
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Or. it

Poprawka 47
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca Komisję oraz państwa 
członkowskie do wykorzystania do 
maksimum marginesu swobody w celu 
wykorzystania możliwości wynikających z 
prewencyjnej funkcji paktu stabilności i 
wzrostu i tym samym do zrównoważenia 
potrzeb związanych z efektywnym 
inwestowaniem publicznym z celami 
dyscypliny fiskalnej;

13. zachęca Komisję oraz państwa 
członkowskie do wykorzystania do 
maksimum marginesu swobody w celu 
wykorzystania możliwości wynikających z 
prewencyjnej funkcji paktu stabilności i 
wzrostu i tym samym do zrównoważenia 
potrzeb związanych z efektywnym i 
zrównoważonym inwestowaniem 
publicznym z celami dyscypliny fiskalnej;

Or. en

Poprawka 48
Dimitar Stoyanov

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca Komisję oraz państwa 
członkowskie do wykorzystania do 
maksimum marginesu swobody w celu 
wykorzystania możliwości wynikających z 
prewencyjnej funkcji paktu stabilności i 
wzrostu i tym samym do zrównoważenia 
potrzeb związanych z efektywnym 
inwestowaniem publicznym z celami 
dyscypliny fiskalnej;

13. zachęca Komisję oraz państwa 
członkowskie do zastosowania 
maksymalnie elastycznego podejścia w 
temacie krajowego współfinansowania 
wydatków UE na rozwój w kontekście 
ścisłego stosowania paktu stabilności i 
wzrostu, analizując szkody zaistniałe w 
następstwie globalnego finansowego 
kryzysu, mające wpływ na zdolność władz 
lokalnych i regionalnych do 
kontynuowania strategii wzrostu i 
zatrudnienia, będących częścią strategii 
„Europa 2020”, oraz proponując metody 
poprawy zdolności finansowania tych 
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organów celem efektywnego 
inwestowania;

Or. bg

Poprawka 49
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca Komisję oraz państwa 
członkowskie do wykorzystania do 
maksimum marginesu swobody w celu 
wykorzystania możliwości wynikających z 
prewencyjnej funkcji paktu stabilności i 
wzrostu i tym samym do zrównoważenia 
potrzeb związanych z efektywnym 
inwestowaniem publicznym z celami 
dyscypliny fiskalnej;

13. zachęca Komisję oraz państwa 
członkowskie do wykorzystania do 
maksimum marginesu swobody w celu 
wykorzystania możliwości wynikających z 
prewencyjnej funkcji paktu stabilności i 
wzrostu i tym samym do zrównoważenia 
potrzeb związanych z efektywnym 
inwestowaniem publicznym z celami 
dyscypliny fiskalnej, na przykład poprzez 
zwolnienie całkowitej kwoty krajowego 
współfinansowania z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
z ograniczeń określonych w pakcie o 
stabilności i rozwoju, poprzez 
uwzględnienie, w obliczeniach zawartych 
w pakcie, zapotrzebowania państwa na 
środki netto, a nie brutto, to znaczy bez 
podatków obciążających rzeczywiste 
koszty (ze szczególnym uwzględnieniem 
podatku VAT), bądź poprzez zastosowanie 
innej modulacji czasowej dwóch źródeł 
finansowania tych samych programów 
(unijnego i krajowego), umożliwiając 
pełne wykorzystanie funduszy unijnych w 
pierwszych latach programu i pełne 
wykorzystanie źródła krajowego w jego 
ostatnich latach, zakładając, że do tego 
czasu dane państwo członkowskie uzyska 
konkretne wyniki polityki zmniejszania 
stosunku zadłużenia publicznego do 
produktu krajowego brutto;

Or. it
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Poprawka 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że wydatków publicznych 
związanych z realizacją programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych nie należy 
ograniczać w ramach paktu stabilności i 
wzrostu, ponieważ wydatki tego typu 
wspierają konkurencyjność, wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

14. jest zdania, że wydatków publicznych 
związanych z realizacją programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych nie należy 
ograniczać w ramach paktu stabilności i 
wzrostu, ponieważ wydatki tego typu 
wspierają konkurencyjność, wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, a 
także wypełnienie celów UE dotyczących 
walki ze zmianami klimatycznymi;

Or. ro

Poprawka 51
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że wydatków publicznych 
związanych z realizacją programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych nie należy 
ograniczać w ramach paktu stabilności i 
wzrostu, ponieważ wydatki tego typu 
wspierają konkurencyjność, wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

14. jest zdania, że wydatków publicznych 
związanych z realizacją programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych nie należy 
wyłączać z zakresu definicji deficytu 
strukturalnego wyrażonej w pakcie 
stabilności i wzrostu, ponieważ wydatki 
tego typu wspierają konkurencyjność, 
wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc 
pracy;

Or. fr

Poprawka 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że wydatków publicznych
związanych z realizacją programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych nie należy 
ograniczać w ramach paktu stabilności i 
wzrostu, ponieważ wydatki tego typu 
wspierają konkurencyjność, wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

14. zwraca się do Komisji z prośbą, aby 
wydatki publiczne ponoszone przez 
państwa członkowskie na 
współfinansowanie programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych nie były traktowane jako 
wydatki strukturalne, publiczne bądź 
równoważne, uwzględniane w ramach 
umowy o partnerstwie w celu kontroli 
przestrzegania paktu o stabilności i 
rozwoju, gdyż są to wydatki obowiązkowe, 
wynikające bezpośrednio z przestrzegania 
zasady dodatkowości, będącej podstawową 
zasadą polityki spójności; w związku z tym 
wydatków publicznych ponoszonych przez 
państwa członkowskie na 
współfinansowanie programów
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych nie należy ograniczać w 
ramach paktu stabilności i wzrostu, 
ponieważ wydatki tego typu wspierają 
konkurencyjność, wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy ludzi młodych;

Or. it

Poprawka 53
Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że wydatków publicznych 
związanych z realizacją programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych nie należy
ograniczać w ramach paktu stabilności i 
wzrostu, ponieważ wydatki tego typu 
wspierają konkurencyjność, wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

14. zwraca się do Komisji z prośbą, aby 
wydatki publiczne związane z realizacją 
programów współfinansowanych z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych nie były w żaden sposób 
ograniczane w ramach paktu stabilności i 
wzrostu, ponieważ wydatki tego typu 
wspierają konkurencyjność, wzrost 
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gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 54
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia w 
bieżących negocjacjach na temat 
przyszłości unii gospodarczej i walutowej 
maksimum swobody w zakresie 
zarządzania makroekonomicznego, 
umożliwiającej efektywne inwestowanie, 
zwłaszcza poprzez przeanalizowanie 
związku między paktem stabilności i 
wzrostu a efektywnym inwestowaniem 
publicznym i wyłączenie wydatków 
publicznych na realizację programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
związanych z polityką sprzyjającą 
wzrostowi gospodarczemu z zakresu 
przepisów w sprawie kontroli budżetowej 
wynikających z paktu stabilności i wzrostu;

16. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia w 
bieżących negocjacjach na temat 
przyszłości unii gospodarczej i walutowej 
maksimum swobody w zakresie 
zarządzania makroekonomicznego, 
umożliwiającej efektywne i zrównoważone
inwestowanie, zwłaszcza poprzez 
przeanalizowanie związku między paktem 
stabilności i wzrostu a efektywnym i 
zrównoważonym inwestowaniem 
publicznym i wyłączenie wydatków 
publicznych na realizację programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych 
związanych z polityką sprzyjającą 
wzrostowi gospodarczemu z zakresu 
przepisów w sprawie kontroli budżetowej 
wynikających z paktu stabilności i wzrostu;

Or. en


