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Projekt poprawki 6650 === REGI/6650 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Artykuł 13 03 18 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Rezerwa

Ogółem 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6651 === REGI/6651 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Artykuł 13 03 19 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Europejska współpraca terytorialna
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Rezerwa

Ogółem 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6652 === REGI/6652 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Artykuł 13 04 01 — Fundusz Spójności — Zakończenie wcześniejszych programów (sprzed 2007 r.)
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 04 01 p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
Rezerwa

Ogółem p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6653 === REGI/6653 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Pozycja 13 01 04 02 — Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Komponent dotyczący rozwoju 
regionalnego — Wydatki na administrację i zarządzanie 
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Rezerwa

Ogółem 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).
Kwoty dotyczące przyswajania środków finansowych na 2009 r. wskazują na potrzebę utrzymania 
wydatków na administrację i zarządzanie. W odniesieniu do 2010 r. już 86% środków zostało 
zaangażowane, spodziewane jest osiągnięcie wykonania na poziomie 100%.
Zaproponowane cięcia naruszają zdolność delegacji UE i centrali do zatwierdzania wdrażania działań oraz 
sprawowania kontroli ex-ante i monitorowania. Zagrożone były by również przyswajalność środków, 
należyte zarządzanie finansowe, legalność i prawidłowość transakcji finansowych oraz zobowiązania 
prawne.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6654 === REGI/6654 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Artykuł 13 05 02 — Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Komponent dotyczący rozwoju 
regionalnego
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 05 02 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000
Rezerwa

Ogółem 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000

Uwagi:
Przed akapitem:
Komponent dotyczący rozwoju regionalnego będzie stanowił .......... krajów do uczestnictwa w funduszach 
strukturalnych.
Zmień tekst w następujący sposób:
Środki te przeznaczone są na pomoc Wspólnoty/UEUE/Wspólnoty dla krajów kandydujących objętych IPA 
w stopniowym dostosowywaniu się do norm i polityk Unii Europejskiej, z uwzględnieniem, w 
odpowiednich przypadkach, dorobku prawnego Wspólnoty, w ramach dążenia do członkostwa.
Uzasadnienie:
Przywrócić projekt budżetu (PB). Zmniejszenie środków na zobowiązania stoi w pełnej sprzeczności w 
wieloletnimi orientacyjnymi ramami finansowymi. Kraje kandydujące zainwestowały w ustanowienie 
programów wieloletnich, zdolności instytucjonalnych oraz szereg odpowiednich projektów, sądząc, że 
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zobowiązania te będą przestrzegane. Zaproponowane cięcia uniemożliwiają odpowiednie przygotowanie 
krajów na wieloletnie planowanie i programowanie budżetowe, co stanowi podstawę funduszy 
strukturalnych.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6655 === REGI/6655 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Artykuł 13 03 04 — Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) —
Cel 2 (2000–2006)
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 03 04 p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000
Rezerwa

Ogółem p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000

Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6656 === REGI/6656 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 25
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 25 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Artykuł 13 03 25 — Program rozwoju energii odnawialnych w regionach najbardziej oddalonych
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Rozwój energii odnawialnych i poszukiwanie nowych form energii odnawialnych w regionach najbardziej 
oddalonych może się okazać głównym atutem dla całej Unii Europejskiej. 
Energia w regionach najbardziej oddalonych charakteryzuje się całkowitym odizolowaniem systemów 
energetycznych (jeszcze poważniejszym w regionach położony na archipelagach), ich ograniczonym 
rozmiarem pod względem dostaw oraz dużym uzależnieniem od jednego źródła energii kopalnej. Ta 
wyjątkowa sytuacja uwidacznia wysoki stopień narażenia tych terytoriów w porównaniu z regionami 
kontynentalnymi i uzasadnia podjęcie pilotażowych i specyficznych działań na poziomie wspólnotowym w 
tym zakresie.
Poza tym zmiany klimatu spowodują zapewne wzrost kosztów tradycyjnej produkcji energii opartej na 
energii pozyskiwanej z paliw kopalnych oraz zwiększenie poczucia niepewności w odniesieniu do 
warunków dostaw. Ponadto, choć liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu jest korzystna dla 
realizacji jednolitego rynku w tym sektorze, regiony najbardziej oddalone nie skorzystają na niej ze 
względu na specyficzny charakter ich rynków. 
Regiony najbardziej oddalone mają duży potencjał w zakresie energii odnawialnych ze względu na 
znaczne bogactwa naturalne (wiatr, przypływy i odpływy, słońce, wulkany…) i zachęcają do dostaw 
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energii czystej, zmniejszając zużycie paliw kopalnych i zależność od nich. Biorąc pod uwagę strategiczne 
znaczenie tych regionów oraz ogromny koszt projektów, które mają być prowadzone w odniesieniu do 
regionów najbardziej oddalonych, rozwijanie tego potencjału wymaga nie tylko stałego wspólnotowego 
wsparcia finansowego, ale również opracowanie modelowego projektu pilotażowego, który pozwoli 
utorować drogę dla tego typu rozwoju szeregowi innych regionów europejskich.
Uzasadnienie:
Rozwój energii odnawialnych i poszukiwanie nowych form energii odnawialnych w regionach najbardziej 
oddalonych może się okazać głównym atutem dla całej Unii Europejskiej.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6657 === REGI/6657 ===

Przedłożony przez: Hoarau Elie, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 26
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Artykuł 13 03 26 — Projekt pilotażowy – Program rozwoju filtrów obsadzanych trzciną na terenach 
wyspiarskich 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Problem oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych jest trudny już na kontynentalnych obszarach 
wiejskich, lecz na obszarach niezurbanizowanych w najbardziej odległych regionach nabiera niezwykłej 
złożoności i zdaje się nie do rozwiązania. 
Na obszarach tych do tej pory korzystano jedynie z niezadowalających metod oczyszczania ścieków 
generowanych przez społeczności, których wskaźnik RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) wynosi 
mniej niż 2000. Minioczyszczalnie, w których stosuje się osad czynny, mogą teoretycznie prowadzić 
wysokiej jakości proces oczyszczania ścieków, jednak za cenę skomplikowanej obsługi w związku ze 
zużyciem i wymianą sprzętu elektromechanicznego z jednej strony, a z drugiej strony za cenę regularnego 
zarządzania znaczną ilością produkowanego osadu. 
Ponadto szamba, których wydajność rozkładania substancji organicznych nie przekracza w najlepszym 
przypadku 50%, nie są w stanie produkować oczyszczonych ścieków odpowiedniej jakości bez 
zastosowania dodatkowego procesu tlenowego. Poza tym należy także regularnie usuwać z szamba osad 
(zwany ściekami ze zbiornika sedymentacyjno-gnilnego), gdy ten zajmuje 50% wykorzystywanej objętości. 
Ścieki te należy przewozić do większych oczyszczalni, w których przetwarza się je z myślą o zmniejszeniu 
ich oddziaływania, co wiąże się jednak ze zwiększeniem poziomu wytwarzanego osadu w oczyszczalni, 
która je przyjmuje. 
Należy zadbać o to, by w najbardziej odległych regionach i regionach wyspiarskich rosło zainteresowanie 
filtrami obsadzanymi trzciną, które zapewniają większą wydajność w stosunku do kosztów eksploatacji. 
Uzasadnienie:
Problem oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych jest trudny już na kontynentalnych obszarach 
wiejskich, lecz na obszarach niezurbanizowanych w najbardziej odległych regionach nabiera niezwykłej 
złożoności i zdaje się nie do rozwiązania. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6658 === REGI/6658 ===
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Przedłożony przez: Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Komisja Rozwoju Regionalnego

-------------------------------
Dodaj: 13 03 27

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

13 03 27 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Artykuł 13 03 27 — Działanie przygotowawcze - Umocnienie współpracy w regionie naddunajskim
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Rada Europejska z dnia 19 czerwca 2009 r. oficjalnie zwróciła się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie strategii UE dla regionu Dunaju przed końcem 2010 r. Realizacja tej strategii rozpocznie 
się podczas węgierskiej prezydencji Unii Europejskiej, na początku 2011 r. Strategii będzie towarzyszyć 
plan działania, który będzie nieustannie rozwijany i aktualizowany, z uwzględnieniem propozycji państw 
członkowskich. Projekt pilotażowy/działania przygotowawcze są konieczne, by stworzyć niezbędny 
potencjał prawidłowego zarządzania w ramach wdrażania strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego.
Strategię UE na rzecz regionu naddunajskiego należy wdrażać przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych 
środków finansowych z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i międzynarodowych instytucji 
finansowych (IFI), a także z sektora prywatnego. Należy skupić się na poprawie oraz zwiększeniu 
wydajności i skuteczności metod koordynowania różnych instrumentów finansowania. 
Środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z regionem naddunajskim:
- umocnienie tożsamości regionu naddunajskiego poprzez szkolenia i wzmocnienie zarządzania,
- zwiększenie konkurencyjności społecznej i gospodarczej regionu,
- uwzględnienie sąsiadujących krajów w procesie pełnego wykorzystania dynamicznego potencjału 
regionu naddunajskiego w obszarach polityki, takich jak żegluga śródlądowa, transport, łączliwość, 
środowisko naturalne, energia, pomogłoby rozwiązać wspólne dla państw leżących nad Dunajem 
problemy/obawy.
Uzasadnienie:
To działanie przygotowawcze jest konieczne, by stworzyć niezbędny potencjał prawidłowego zarządzania w 
ramach wdrażania strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6659 === REGI/6659 ===

Przedłożony przez: Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Komisja Rozwoju Regionalnego

-------------------------------
Dodaj: 13 03 28

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

13 03 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerwa

Ogółem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Treść:
Artykuł 13 03 28 — Projekt przygotowawczy - Umocnienie współpracy w regionie naddunajskim
Uwagi:
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Dodaj następujący tekst:
Rada Europejska z dnia 19 czerwca 2009 r. oficjalnie zwróciła się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie strategii UE dla regionu Dunaju przed końcem 2010 r. Realizacja tej strategii rozpocznie 
się podczas węgierskiej prezydencji Unii Europejskiej, na początku 2011 r. Strategii będzie towarzyszyć 
plan działania, który będzie nieustannie rozwijany i aktualizowany, z uwzględnieniem propozycji państw 
członkowskich. Projekt pilotażowy/działania przygotowawcze są konieczne, by stworzyć niezbędny 
potencjał prawidłowego zarządzania w ramach wdrażania strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego.
Strategię UE na rzecz regionu naddunajskiego należy wdrażać przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych 
środków finansowych z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i międzynarodowych instytucji 
finansowych (IFI), a także z sektora prywatnego. Należy skupić się na poprawie oraz zwiększeniu 
wydajności i skuteczności metod koordynowania różnych instrumentów finansowania. 
Środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z regionem naddunajskim:
- umocnienie tożsamości regionu naddunajskiego poprzez szkolenia i wzmocnienie zarządzania,
- zwiększenie konkurencyjności społecznej i gospodarczej regionu,
- uwzględnienie sąsiadujących krajów w procesie pełnego wykorzystania dynamicznego potencjału 
regionu naddunajskiego w obszarach polityki, takich jak żegluga śródlądowa, transport, łączliwość, 
środowisko naturalne, energia, pomogłoby rozwiązać wspólne dla państw leżących nad Dunajem 
problemy/obawy. 
Uzasadnienie:
Ten projekt pilotażowy jest konieczny, by stworzyć niezbędny potencjał prawidłowego zarządzania w 
ramach wdrażania strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6660 === REGI/6660 ===

Przedłożony przez: Deutsch Tamás, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 29
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 29 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Ogólnoeuropejska platforma kompetencji i doskonałości dla regionów Europy – z 
uwzględnieniem makroregionów (Dunaju i Morza Bałtyckiego) – w sprawie postępów funduszu 
strukturalnego i funduszu spójności UE
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Ogólna koncepcja projektu:
1) Rozwinięcie wspólnej platformy gwarantującej dostęp do kompetencji regionalnych
2) Opracowanie map kompetencji przedstawiających przegląd projektów funduszu strukturalnego i 
funduszu spójności UE realizowanych w każdym regionie (w tym w makroregionach)
3) Wsparcie dla poprawy i rozwoju nowych rozwiązań w zakresie zarządzania kompetencjami i 
informacjami o projektach, a także dla tworzenia sieci.
Korzyści płynące ze spełnienia trzech wspomnianych powyżej założeń są następujące:
- ułatwienie ustanawiania nowych form współpracy między regionami ze względu na uwidocznienie i 
udostępnienie poszczególnych kompetencji
- poprawa strategicznego podejmowania decyzji w polityce UE, polityce regionalnej, biznesie i 
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organizacjach pozarządowych dzięki uzyskaniu lepszych informacji o kompetencjach i wynikach 
projektów
- wsparcie komercjalizacji wyników projektów poprzez lepszy dostęp dla przemysłowców
- zwiększenie skuteczności pozycjonowania dzięki oparciu go o widoczne kompetencje
- zwiększenie przejrzystości polityki regionalnej UE i jej finansowania.

Słowa kluczowe: 
Polityka regionalna UE, fundusze strukturalne i fundusze spójności, strategia na rzecz regionu Morza 
Bałtyckiego i Dunaju, węgierska prezydencja UE w 2011 r., rozwój regionalny i gospodarczy, przejrzystość
Uzasadnienie:
Ideą tej poprawki jest rozwój wspólnej platformy umożliwiającej dostęp do kompetencji na płaszczyźnie 
regionalnej w celu nasilenia współpracy regionalnej.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6661 === REGI/6661 ===

Przedłożony przez: van Nistelrooij Lambert, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 30
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy – Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki 
regionalnej UE na skalę globalną
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Ma to na celu kontynuację i zintensyfikowanie zainicjowanego w 2009 r. projektu pilotażowego 
„Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę 
globalną”.
Uzasadnienie:
Pierwotny projekt pilotażowy osiągnął znaczący sukces i z tego powodu komisja pragnie jego kontynuacji, 
rozszerzając jego zakres szczególnie w dziedzinie rozwoju zarządzania na szczeblu regionalnym.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6662 === REGI/6662 ===

Przedłożony przez: Mănescu Ramona Nicole, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 31
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - System szkoleń i mobilności dla podmiotów lokalnych i regionalnych 
zaangażowanych w realizację programów w dziedzinie polityki spójności
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Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
W celu zapewnienia pomocy i wsparcia dla podmiotów lokalnych w UE, które są zaangażowane w 
zarządzanie programami funduszy strukturalnych i funduszu spójności – zwłaszcza w nowych państwach 
członkowskich – PE powinien zaproponować realizację projektu szkoleniowo-mobilnościowego, który 
pozwoliłby im zwiększyć zdolności w zakresie zarządzania programami i pozwoliłby na wymianę 
najlepszych praktyk i pomysłów dotyczących regularnie napotykanych problemów. Podniosłoby to ogólny 
poziom zarządzania i potencjał instytucjonalny z myślą o kierowaniu programami i terytorialnymi 
strategiami politycznymi.
Brak skutecznych szkoleń na miejscu lokalnych organów lub personelu odpowiedzialnego za zarządzanie 
środkami UE stanowi jedną z głównych przyczyn błędów proceduralnych, niedostatecznej kontroli oraz 
niskiego poziomu absorpcji. Ustanowienie sieci osób prowadzących szkolenia pracujących na płaszczyźnie 
lokalnej zwiększy skuteczność i opłacalność tej polityki.
Uzasadnienie:
Brak skutecznych szkoleń na miejscu lokalnych organów lub personelu odpowiedzialnego za zarządzanie 
środkami UE stanowi jedną z głównych przyczyn błędów proceduralnych, niedostatecznej kontroli oraz 
niskiego poziomu absorpcji.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6663 === REGI/6663 ===

Przedłożony przez: Deutsch Tamás, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 32
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 32 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Regionalny mechanizm współpracy młodzieży w Europie Środkowej i Południowo-
Wschodniej
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Ogólna koncepcja projektu:
1) umocnienie regionalnego procesu integracji krajów kandydujących i potencjalnych krajów 
kandydujących do członkostwa w UE poprzez tworzenie partnerstw i promowanie udziału młodzieży
2) powołanie stałej regionalnej instytucji obywatelskiej do spraw współpracy i wymiany z udziałem 
młodych obywateli Bałkanów Zachodnich i państw Europy Południowo-Wschodniej, a także 
środkowoeuropejskich państw członkowskich
3) realizacja wspólnych projektów w dziedzinie nauki, edukacji, praw człowieka, języków, kultury i sportu 
w celu utworzenia silnych sieci w zaangażowanych regionach
4) nadanie wymiaru instytucjonalnego inicjatywom transgranicznym w regionie z udziałem młodych 
obywateli
Korzyści płynące ze spełnienia trzech wspomnianych powyżej założeń są następujące:
- pogłębienie wzajemnego zrozumienia między społeczeństwami, których dotyczy rozszerzenie UE i proces 
integracji 
- przygotowanie strategicznych wspólnych projektów w dziedzinie wspólnych obszarów polityki UE do 
wdrażania w przyszłości w ramach ścisłej współpracy
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opracowanie konkretnego regionalnego programu publicznego zaangażowania młodzieży europejskiej w 
proces integracji UE
Słowa kluczowe: 
Polityka regionalna UE, polityka młodzieży, udział obywateli, rozszerzenie UE, rozwój regionalny i 
gospodarczy, jedność w różnorodności
Uzasadnienie:
Niezbędne jest umocnienie regionalnego procesu integracji krajów kandydujących i potencjalnych krajów 
kandydujących do członkostwa w UE poprzez tworzenie partnerstw i promowanie udziału młodzieży.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6664 === REGI/6664 ===

Przedłożony przez: Hübner Danuta Maria, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 33
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 33 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - Zwiększenie korzystania z norm przez MŚP na rzecz konkurencyjności i 
innowacyjności
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem projektu jest ułatwienie korzystania ze standardów technicznych przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w celu zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności.
Organizacje MŚP, takie jak stowarzyszenia handlowe i izby handlowe, powinny podejmować następujące 
inicjatywy: 
- działania podnoszące świadomość MŚP w zakresie norm dla konkretnego sektora oraz norm 
horyzontalnych;
- szkolenia ekspertów w zakresie przestrzegania norm;
- szkolenia ekspertów w standaryzacji (tj. ekspertów biorących udział w procesie opracowywania norm); 
- opracowywanie podręczników/instrukcji dla MŚP w zakresie wdrażania norm.

Zakres geograficzny projektu obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej. W odniesieniu do projektu 
pilotażowego, obszar kwalifikowalny powinien być ograniczony do trzech krajów, które zapewnią 
reprezentacyjna próbkę UE, łącząc Europę Wschodnią i Zachodnią, a także małe i duże państwa 
członkowskie. 
Zaproponowano, by Komisja Europejska dokonała wyboru jednego lub kilku regionów z Francji, Polski i 
Danii.
Uzasadnienie:
Celem projektu jest ułatwienie korzystania ze standardów technicznych przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w celu zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6665 === REGI/6665 ===

Przedłożony przez: Surján László, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------
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Dodaj: 13 03 34
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 34 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy - W kierunku wspólnej tożsamości regionalnej i pojednania między narodami w 
makroregionie Dunaju
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Należy dokonać organizacji programów szkoleniowych i seminariów dla młodzieży w celu podkreślenia 
wspólnej tożsamości regionalnej narodów żyjących w makroregionie dunajskim; programy organizowane 
dzięki edukacji obywatelskiej i możliwości wymiany kulturowej przyczynią się do progresywnego, 
zrównoważonego, europejskiego i nastawionego na przyszłość wymiaru współistnienia. Projekt pilotażowy 
promuje zatem społeczną i gospodarczą stabilność w danych regionach, obejmując zwłaszcza działania na 
rzecz wspierania spójności między wspólnotami, oraz podkreśla wartość dodaną współpracy 
ponadnarodowej. 
Kwalifikującym się obszarem jest makroregion dunajski i kraje sąsiadujące, zgodnie z europejską polityką 
sąsiedztwa. Uczestnicy programów kwalifikujących się do otrzymania finansowania pochodzą z co 
najmniej 3 państw członkowskich z regionu.
Uzasadnienie:
Projekt pilotażowy promuje zatem społeczną i gospodarczą stabilność w danych regionach, obejmując 
zwłaszcza działania na rzecz wspierania spójności między wspólnotami, oraz podkreśla wartość dodaną 
współpracy ponadnarodowej.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6666 === REGI/6666 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Pozycja 04 01 04 13 — Instrument przedakcesyjny (IPA) — Komponent dotyczący rozwoju zasobów 
ludzkich — Wydatki na administrację i zarządzanie 
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

04 01 04 13 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000
Rezerwa

Ogółem 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000

Uzasadnienie:
Przywrócić projekt budżetu (PB). Plan prac na kolejne 12 miesięcy przewiduje pięćdziesięcioprocentowy 
wzrost liczby podpisywanych umów w porównaniu z ogólną liczbą umów zawartych w ciągu ostatnich 2 lat. 
Wszelkie redukcje wpłyną na dostępność pracowników i będą miały bezpośredni wpływ na jakość pracy 
oraz na możliwość wywiązywania się przez Komisję z jej obowiązków. W 2010 r. przyswojono już 85% 
środków. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6667 === REGI/6667 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
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-------------------------------
Artykuł 04 06 01 — Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Rozwój zasobów ludzkich
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

04 06 01 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000
Rezerwa

Ogółem 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000

Uzasadnienie:
Przywrócić projekt budżetu (PB). Zmniejszenie środków na zobowiązania stoi w pełnej sprzeczności w 
wieloletnimi orientacyjnymi ramami finansowymi. Kraje kandydujące zainwestowały w ustanowienie 
programów wieloletnich, zdolności instytucjonalnych oraz szereg odpowiednich projektów, sądząc, że 
zobowiązania te będą przestrzegane. Zaproponowane cięcia uniemożliwiają odpowiednie przygotowanie 
krajów na wieloletnie planowanie i programowanie budżetowe, co stanowi podstawę funduszy 
strukturalnych.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6668 === REGI/6668 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Pozycja 22 01 04 01 — Pomoc przedakcesyjna — Wydatki na administrację i zarządzanie
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

22 01 04 01 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000
Rezerwa

Ogółem 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000

Uzasadnienie:
Przywrócić projekt budżetu (PB). Cięcia poważnie naruszają zdolność delegacji UE i centrali do 
zatwierdzania wdrażania działań oraz sprawowania funkcji monitorujących, oceniających i kontrolnych. 
Wszelkie cięcia wpłyną na dostępność pracowników i będą miały bezpośredni wpływ na jakość pracy oraz 
na możliwość wywiązywania się przez Komisję z jej obowiązków. W 2009 r. przyswajalność środków 
wyniosła 98%. W 2010 r. spodziewane jest stuprocentowe wykonanie budżetu. Dotychczas wykorzystano 
już 87% środków.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6669 === REGI/6669 ===

Przedłożony przez: Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Pozycja 13 05 03 02 — Współpraca transgraniczna — Wkład z działu 4
Zmień dane w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 05 03 02 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000
Rezerwa

Ogółem 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000

Uzasadnienie:
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Przywrócenie projektu budżetu (PB).
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6670 === REGI/6670 ===

Przedłożony przez: Olbrycht Jan, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 35
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 35 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Rezerwa

Ogółem 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — RURBAN — Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i 
wiejskich
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Traktat lizboński dodaje trzeci wymiar – wymiar terytorialny – do celów Unii Europejskiej, jakimi jest 
wspieranie spójności gospodarczej i społecznej. Unijny cel polegający na zmniejszeniu różnic w poziomie 
rozwoju różnych obszarów można osiągnąć między innymi poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
miast i wsi. 
Działanie przygotowawcze powinno mieć konkretnie na celu:
- wskazanie wspólnych wyzwań i potencjału obszarów miejskich i wiejskich,
- przegląd istniejących partnerstw miejsko-wiejskich w państwach członkowskich UE, wskazanie obszarów 
współpracy i lokalnych/regionalnych zaangażowanych podmiotów (podmioty publiczne, prywatne, 
organizacje pozarządowe itd.),
- wskazanie nowatorskich przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy miejsko-wiejskiej w ramach 
istniejących partnerstw, 
- utworzenie modelu partnerstwa miejsko-wiejskiego oraz opracowanie przewodnika dla tego partnerstwa, 
który to przewodnik mógłby być wykorzystany w strategicznych wytycznych Komisji Europejskiej 
dotyczących spójności na następny okres programowania po roku 2013. 
Działanie przygotowawcze powinno zostać wdrożone w latach 2011-2012.
Uzasadnienie:
Celem tego działania przygotowawczego jest opracowanie modelu partnerstwa dla dużych i małych miast 
oraz otaczających je obszarów wiejskich, aby udoskonalić współpracę pomiędzy różnymi podmiotami w 
zakresie opracowywania i wdrażania wspólnych inicjatyw miejsko-wiejskich opartych na podejściu 
zintegrowanym. Model ten mógłby zostać wykorzystany w kolejnym okresie programowania w odniesieniu 
do współfinansowanych przez Unię Europejską projektów rozwoju miast i wsi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6671 === REGI/6671 ===

Przedłożony przez: Durant Isabelle, Alfonsi François, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
-------------------------------

Artykuł 13 03 19 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Europejska współpraca terytorialna
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności



15

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Rezerwa

Ogółem 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Uwagi:
Po akapicie:
Środki te przeznaczone są na finansowanie programów .......... doświadczeń na odpowiednim poziomie 
terytorialnym.
Dodaj następujący tekst:
Środki te są także przeznaczone na wsparcie i promowanie przyjaznej dla środowiska turystyki dzięki 
współfinansowaniu transgranicznych sieci rowerowych, takich jak Euro-Velo i szlak żelaznej kurtyny.
Uzasadnienie:
W regionach sąsiadujących ze sobą (w sąsiadujących państwach członkowskich UE) wsparcie dla 
regionalnych i lokalnych nadawców lub przedsiębiorstw medialnych, które inwestują w programy w 
sąsiednich regionach, przyczyni się do przekraczania granic państwowych, a zatem i do rozwoju 
europejskiej tożsamości obywatelskiej. Takie działania powinny być rozwijane w ramach celu dotyczącego 
europejskiej współpracy terytorialnej.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6672 === REGI/6672 ===

Przedłożony przez: Alfonsi François, Durant Isabelle, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
-------------------------------

Pozycja 13 05 03 01 — Współpraca transgraniczna — Wkład z poddziału 1-b
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 05 03 01 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000
Rezerwa

Ogółem 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000

Uwagi:
Po akapicie:
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wkładu .......... niezbędna do wdrożenia w państwach 
członkowskich.
Dodaj następujący tekst:
Środki te są także przeznaczone na wsparcie i promowanie przyjaznej dla środowiska turystyki dzięki 
współfinansowaniu transgranicznych sieci rowerowych, takich jak Euro-Velo i szlak żelaznej kurtyny.
Uzasadnienie:
W regionach sąsiadujących ze sobą (w sąsiadujących państwach członkowskich UE) wsparcie dla 
regionalnych i lokalnych nadawców lub przedsiębiorstw medialnych, które inwestują w programy w 
sąsiednich regionach, przyczyni się do przekraczania granic państwowych, a zatem i do rozwoju 
europejskiej tożsamości obywatelskiej. Takie działania powinny być rozwijane w ramach celu dotyczącego 
europejskiej współpracy terytorialnej.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6673 === REGI/6673 ===
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Przedłożony przez: Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze 
Europejskie

-------------------------------
Pozycja 04 01 04 01 — Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz nieoperacyjna pomoc techniczna —
Wydatki na administrację i zarządzanie
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

04 01 04 01 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000
Rezerwa

Ogółem 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000

Uwagi:
Pod listą zaczynając od:
– wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, podróże służbowe, tłumaczenia),
– ..........
i kończąc na:
– wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych .......... krajowych, pracowników czasowych) 

do kwoty 5 000 000 EUR.
Dodaj następujący tekst:
Środki te są również przeznaczone na szkolenia administracyjne oraz współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społecznymi. 

-------------------------------
Pozycja 13 01 04 01 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Wydatki na administrację i 
zarządzanie
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 01 04 01 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000
Rezerwa

Ogółem 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000

Uwagi:
Pod listą zaczynając od:
– wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, podróże służbowe, tłumaczenia),
– ..........
i kończąc na:
– wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych .......... pracowników tymczasowych) do kwoty 

3 060 000 EUR.
Dodaj następujący tekst:
Środki te są również przeznaczone na szkolenia administracyjne oraz współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społecznymi. 

-------------------------------
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Pozycja 13 01 04 02 — Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Komponent dotyczący rozwoju 
regionalnego — Wydatki na administrację i zarządzanie 
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Rezerwa

Ogółem 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Uwagi:
Pod listą zaczynając od:
– wydatki związane z działaniami przygotowawczymi, oszacowaniem, .......... oraz delegatur w krajach 

będących beneficjentami,
– ..........
i kończąc na:
– poprawa metod oceny oraz wymiany informacji na temat praktyk w tym obszarze.
Dodaj następujący tekst:
Środki te są również przeznaczone na szkolenia administracyjne oraz współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społecznymi. 

-------------------------------
Pozycja 13 01 04 03 — Fundusz Spójności (FS) — Wydatki na administrację i zarządzanie
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 01 04 03 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000
Rezerwa

Ogółem 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000

Uwagi:
Pod listą zaczynając od:
– wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, wyjazdy służbowe, tłumaczenia),
– ..........
i kończąc na:
– wydatków na pracowników zewnętrznych zatrudnionych .......... krajowych, pracowników agencji) do 

kwoty 1 340 000 EUR.
Dodaj następujący tekst:
Środki te są również przeznaczone na szkolenia administracyjne oraz współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społecznymi. 
Uzasadnienie:
Zasada partnerstwa ma zasadnicze znaczenie w polityce regionalnej, a więc powinno się przewidzieć 
konkretne wsparcie dla szkoleń administracyjnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
partnerami społecznymi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6674 === REGI/6674 ===

Przedłożony przez: Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze 
Europejskie

-------------------------------
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Dodaj: 13 03 25
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 25 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerwa

Ogółem 500 000 500 000 500 000 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Kodeks dobrych praktyk dotyczących zasady partnerstwa
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem tego projektu pilotażowego jest realizacja działań zgodnie z propozycjami EKES-u, ze szczególnym 
uwzględnieniem Kodeksu postępowania/Przewodnika oraz Sieci regionów doskonałości w partnerstwie. 
Komisja wraz z przedstawicielami poszczególnych kategorii partnerów wymienionych w art. 11 
rozporządzenia 1083/2006 powinna opracować Kodeks dobrych praktyk w odniesieniu do realizacji zasady 
partnerstwa. 
Ten projekt pilotażowy ma również na celu stworzenie warunków dla powstania sieci „regionów 
doskonałości w partnerstwie”, tworzonej przez regiony, które pragną dzielić się doświadczeniami i 
upowszechniać dobre praktyki.
W projekcie tym ze szczególną uwagą będą traktowane doświadczenia zdobyte przez partnerów 
gospodarczych i społecznych, a także przez inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, 
przez partnerów zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, organizacje 
pozarządowe i podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości mężczyzn i kobiet.
Podstawa prawna:
Dodaj następujący tekst:
Projekt pilotażowy zgodnie z art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
Uzasadnienie:
Mimo że zrealizowano już wiele działań mających na celu wspieranie zasady partnerstwa, Kodeks dobrych 
praktyk w odniesieniu do realizacji zasady partnerstwa oraz sieć „regionów doskonałości w partnerstwie” 
mogłyby z korzyścią uzupełnić podejmowane dotychczas działania.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6675 === REGI/6675 ===

Przedłożony przez: Alfonsi François, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 36
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 36 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerwa

Ogółem 500 000 500 000 500 000 500 000

Treść:
Artykuł 13 03 36 — Projekt pilotażowy — Znajomość strategii makroregionalnych 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Strategia makroregionalna realizowana dla regionu Morza Bałtyckiego określa nowatorskie ramy służące 
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zwiększeniu integracji europejskiej w europejskich „skupiskach życia”. Powstają też inne projekty: region 
Dunaju, region Alp, zachodnia część regionu śródziemnomorskiego, łuk atlantycki itp. 
Powinno się lepiej upowszechnić doświadczenia z realizacji strategii dla regionu Morza Bałtyckiego, aby 
inne projekty mogły wyciągać z nich naukę i aby mogły zostać uwzględnione w przyszłości w realizacji 
polityki spójności.
Proponowane działania: 
1. Organizacja wydarzenia w regionie Morza Bałtyckiego w celu zaprezentowania wszystkim 
zainteresowanym regionom europejskim koncepcji „Morze Bałtyckie” oraz zasad takiej koncepcji 
makroregionalnej. 200 000 €
2. Organizacja seminarium w Brukseli, skierowanego do władz krajowych i regionalnych uczestniczących 
w podejściu makroregionalnym, aby skonfrontować projekty. 150 000 €
3. Opracowanie dokumentu ramowego dotyczącego makroregionów i jego rozpowszechnienie. 150 000 €
OGÓŁEM Projekt pilotażowy: 500 000 €
Uzasadnienie:
Powinno się lepiej upowszechnić doświadczenia z realizacji strategii dla regionu Morza Bałtyckiego, aby 
inne projekty mogły wyciągać z nich naukę i aby mogły zostać uwzględnione w przyszłości w realizacji 
polityki spójności.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6676 === REGI/6676 ===

Przedłożony przez: Cozzolino Andrea, Balzani Francesca, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 18 01
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 18 01 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000
Rezerwa

Ogółem 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Budowanie zrównoważonej rewitalizacji 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem tego projektu pilotażowego jest wspieranie rozbiórki i odbudowy przestarzałych i zniszczonych 
budynków mieszkalnych w europejskich miastach oraz wprowadzenia innowacyjnych i zaawansowanych 
kryteriów w zakresie bezpieczeństwa i jakości konstrukcji, przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju 
i efektywności energetycznej. Z projektu powinno się finansować:
- wybór co najmniej 5 testowych lokalizacji w europejskich aglomeracjach miejskich, charakteryzujących 
się dużym zaludnieniem i pilnie wymagających interwencji rewitalizacyjnych; 
- określenie zaawansowanych wymogów bezpieczeństwa odpowiadających konkretnym uwarunkowaniom 
miejscowym (np. rozwiązania antysejsmiczne) oraz wymogów dotyczących jakości, mających zastosowanie 
do budownictwa mieszkalnego, w tym do projektów przestrzeni prywatnych i publicznych, wyboru 
materiałów, rozwiązań technicznych itp.;
- określenie celów w zakresie oszczędności energii i koszyka energetycznego obejmujących większe 
wykorzystanie źródeł odnawialnych w nowych budynkach mieszkalnych;
- wybór najbardziej wydajnych instrumentów finansowych w celu promowania rewitalizacji zniszczonych 
obszarów miejskich oraz innowacji w przemyśle budowlanym (fundusze odnawialne, pomoc 
państwa/pomoc regionalna, dotacje na spłatę oprocentowania, partnerstwo publiczno-prywatne itp.);
- określenie zestawu środków, dzięki którym będzie można zaoferować tymczasowe lokale mieszkalne 
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osobom zamieszkującym na obszarach wyłonionych do testu, a także zaangażowanie tych osób oraz 
wspólnot lokalnych w proces tworzenia nowego projektu;
- rozpoczęcie programów rewitalizacji na obszarach wyłonionych do testu, zgodnie z lokalnymi planami 
zagospodarowania miasta.
Uzasadnienie:
Dzięki rozbiórce i odbudowie zniszczonych budynków położonych w dzielnicach mieszkalnych miast, w 
oparciu o zaawansowane kryteria, powstaje możliwość ponownego zaprojektowania przestrzeni miejskich o 
krytycznym znaczeniu, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju społecznego i 
środowiskowego, możliwość uniknięcia niekontrolowanej ekspansji miast na obszarach nadbrzeżnych i 
terenach zielonych oraz wsparcia innowacyjności w przemyśle budowlanym. Zgodnie z celami strategii 
„Europa 2020” projekt ten koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, włączeniu społecznym i 
ekologicznym wzroście.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6677 === REGI/6677 ===

Przedłożony przez: Cozzolino Andrea, Cofferati Sergio Gaetano, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 04 02 21
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
04 02 21 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Miejsca pracy w sektorze energii ze źródeł odnawialnych 
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Celem tego projektu pilotażowego jest promowanie programów szkolenia akademickiego i zawodowego 
koncentrujących się na potrzebach związanych z przechodzeniem na bardziej ekologiczny model wzrostu, 
a w szczególności na potrzebach europejskiego sektora energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój 
konkurencyjnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją energii wodnej, słonecznej, wiatrowej, 
geotermalnej, morskiej i energii z biomasy zależy również od dostępności wykwalifikowanych 
pracowników i ich umiejętności. 
Z projektu tego powinno się finansować tworzenie sieci ośrodków szkolenia akademickiego i zawodowego, 
które oferują europejskim studentom i pracownikom możliwości kształcenia i rozwoju zawodowego w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych i zapewniają specjalną ścieżkę dla osób, które zostały zwolnione 
z pracy w tradycyjnych sektorach z powodu kryzysu. 
Uzasadnienie:
Trwały wzrost, tworzenie ekologicznych miejsc pracy i ograniczanie emisji zanieczyszczeń to cele o 
decydującym znaczeniu dla wychodzenia z kryzysu i zwiększania wartości przemysłu UE. Unia nie może 
jedynie korzystać z opracowywanych poza jej granicami technologii wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych. Przemysł UE może stać się liderem w opracowywaniu, wytwarzaniu i dystrybucji nowych 
produktów i rozwiązań umożliwiających zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
poprawę konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i promowanie modelu trwałego wzrostu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6678 === REGI/6678 ===

Przedłożony przez: Manner Riikka, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------
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Artykuł 13 03 18 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie
Zmień dane liczbowe i uwagi w następujący sposób:

Budżet 2010 Projekt budżetu 2011 Stanowisko Rady 2011 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności Zobowiązani
a Płatności Zobowiązani

a Płatności

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Rezerwa

Ogółem 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Uwagi:
Zmień tekst w następujący sposób:
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów programów w ramach celu EFRR dotyczącego 
konkurencyjności regionalnej w okresie programowania 2007–2013. Z wyłączeniem regionów najsłabiej 
rozwiniętych, cel ten będzie służył zwiększaniu konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak też 
zwiększaniu zatrudnienia, dzięki uwzględnieniu zamierzeń zawartych w strategii UE 2020.Celem jest 
zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności, a także zatrudnienia w regionach poza regionami najmniej 
rozwiniętymi. 
Uzasadnienie:
Przywrócenie projektu budżetu (PB).
Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych w zasadniczy sposób przyczynia się do wychodzenia z 
kryzysu finansowego oraz do tworzenia konkurencyjnych regionów w Europie.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6679 === REGI/6679 ===

Przedłożony przez: Scurria Marco, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 37
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 37 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Sieć europejskich wspólnot miejskich dla młodych ludzi
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Młodym ludziom mieszkającym na przedmieściach dużych miast europejskich trudno jest osiągnąć awans 
społeczny poprzez edukację, mają oni problem z dostępem do wysokiej jakości miejsc pracy oraz do 
systemów zabezpieczenia społecznego, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego. Istniejące wspólnoty, 
które są głęboko zaangażowane w ratowanie młodych ludzi przed przestępczością i wykluczeniem 
społecznym, muszą połączyć się w sieć europejską, aby udoskonalić swoje metody działania dzięki 
skutecznej wymianie najlepszych praktyk. 
Uzasadnienie:
W czasie kryzysu gospodarczego należy koniecznie przyjąć konkretne środki na rzecz młodych ludzi w celu 
ograniczenia przestępczości i zwiększenia perspektyw tych ludzi.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6680 === REGI/6680 ===
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Przedłożony przez: van Nistelrooij Lambert, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 38
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 38 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Rezerwa

Ogółem 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Treść:
Pomoc techniczna i informowanie na temat strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Przyznana kwota ma na celu zapewnienie (1) właściwego obiegu informacji w formie biuletynów (w tym 
internetowych), sprawozdań i konferencji, a zwłaszcza dorocznego forum; (2) skutecznego zarządzania 
strategią poprzez ustanowiony zdecentralizowany system, a szczególnie poprzez działanie systemu 
koordynatorów zagadnień priorytetowych i liderów najważniejszych projektów. 
Uzasadnienie:
Aby zagwarantować sukces strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, konieczne jest 
promowanie zarządzania i realizacji zgodnie z zasadami ustanowionymi w komunikacie Komisji 
(COM(2009)248 wersja ostateczna).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6681 === REGI/6681 ===

Przedłożony przez: van Nistelrooij Lambert, Komisja Rozwoju Regionalnego
-------------------------------

Dodaj: 13 03 39
Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota

Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności
13 03 39 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerwa

Ogółem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Treść:
Działanie przygotowawcze – Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki 
regionalnej UE na skalę globalną
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Działanie przygotowawcze ma na celu dalsze rozwijanie wszechstronnej strategii promującej 
wykorzystanie przez kraje trzecie wiedzy i doświadczenia wynikającego z polityki regionalnej UE, na 
podstawie udanej realizacji poprzedniego projektu pilotażowego PE. Strategia ta powinna obejmować 
organizację międzynarodowych wydarzeń, działań informacyjnych, budowanie sieci współpracy 
podmiotów lokalnych i regionalnych, tworzenie wspólnych projektów i nawiązywanie regionalnej 
współpracy partnerskiej, jak również wymianę dobrych praktyk między regionami. Promowanie modelu 
świetnie funkcjonującej polityki spójności UE poprzez nawiązywanie licznych dialogów na szczeblu 
regionalnym pozwoli UE wykorzystać te działania jako przykład oraz umożliwi propagowanie 
wyznawanych przez nią wartości, podstawowych zasad, struktury organizacyjnej oraz polityki w 
globalnym wymiarze. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami działającymi w tej dziedzinie 
(FOGAR, UCLG) będzie w tym celu szczególnie przydatna. 
Podstawa prawna:
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Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem 
(WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
Uzasadnienie:
Międzynarodowy wymiar polityki spójności ostatnio znacznie się rozwinął, w znacznej mierze dzięki 
dodatkowym możliwościom, jakie oferuje projekt pilotażowy „Wzmacnianie współpracy regionalnej i 
lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę globalną”. Omawiane działanie 
przygotowawcze ma na celu kontynuowanie tych wysiłków, koncentrując się na zarządzaniu regionalnym, 
na programach szkoleniowych z zakresu kształtowania polityki terytorialnej i planowania strategicznego, a 
także na aspektach proceduralnych mechanizmów kontrolnych i prawidłowym zarządzaniu finansami. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6682 === REGI/6682 ===

Przedłożony przez: Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda 
Hannes, Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Komisja Rozwoju Regionalnego, 
Bütikofer Reinhard, Remek Vladimír, Maštálka Jiří, Komisja Rozwoju Regionalnego

-------------------------------
Dodaj: 13 03 40

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

13 03 40 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Działanie przygotowawcze — Określenie modelu zarządzania dla unijnego regionu Dunaju — Lepsza i 
bardziej skuteczna koordynacja
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Początek realizacji projektu: 01.01.2011
Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2013
Rada Europejska z dnia 19 czerwca 2009 r. oficjalnie zwróciła się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie strategii UE dla regionu Dunaju przed końcem 2010 r. Strategia zostanie uruchomiona w 
czasie węgierskiej prezydencji Unii Europejskiej, na początku 2011 r., i będzie jej towarzyszyć plan 
działania, który będzie nieustannie rozwijany i aktualizowany, z uwzględnieniem propozycji państw 
członkowskich. Art. 3 traktatu lizbońskiego zawiera postanowienia, które zwiększają możliwości UE w 
zakresie wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami 
członkowskimi. To działanie przygotowawcze jest potrzebne do tego, by stworzyć niezbędny potencjał oraz 
przyspieszyć proces koordynacji w celu zapewnienia prawidłowego modelu zarządzania w ramach 
wdrażania strategii UE na rzecz regionu Dunaju.
Region Dunaju ma bogate doświadczenia w zakresie tworzenia sieci kontaktów i współpracy w wielu 
obszarach polityki. Wspomniana strategia i plan działania umożliwią przejście od deklaracji do działań 
oraz zaoferowanie rzeczywistych korzyści dla całego regionu. Istnieje potrzeba przyjęcia wspólnej 
koncepcji strategicznej, stanowiącej wskazówki dla przyszłego rozwoju terytorialnego w regionie Dunaju. 
Nie ulega wątpliwości, że działania podejmowane indywidualnie nie pozwoliłyby zastosować całej gamy 
środków niezbędnych do sprostania wyzwaniom i wykorzystania potencjału regionu. Strategia na rzecz 
regionu Dunaju, obejmująca szczegółowe i spójne działania, przy odpowiednim wsparciu finansowym, ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju regionu Dunaju oraz dla pełnego wykorzystania możliwości stojących
przed tym regionem 
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Region Dunaju łączy państwa europejskie: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, 
Rumunię, Bułgarię, Mołdawię i Ukrainę – z których sześć należy do UE, natomiast w szerszej 
perspektywie terytorialnej do regionu tego należą również Czechy, Słowenia, Bośnia i Hercegowina oraz 
Czarnogóra. 
Region Dunaju jest ważnym punktem łączącym unijne programy polityki spójności oraz programy 
przeznaczone dla krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa i potencjalnych krajów kandydujących, 
a zatem stanowi obszar, na którym można rozwijać zwiększoną synergię pomiędzy różnymi strategiami 
politycznymi UE: pomiędzy polityką spójności, transportową, turystyki, rolną, rybołówstwa, rozwoju 
gospodarczego i terytorialnego, energetyczną, ochrony środowiska oraz polityką dotyczącą rozszerzenia i 
polityką sąsiedztwa, a strategia UE na rzecz regionu Dunaju ma się rozwijać w następujących obszarach 
współpracy: rozwój społeczny i ochrona socjalna, zrównoważony rozwój gospodarczy, infrastruktura 
transportowa i energetyczna, ochrona środowiska, kultura i edukacja. 
Strategię UE na rzecz regionu Dunaju należy wdrażać przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków 
finansowych z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i innych krajów naddunajskich, z 
międzynarodowych instytucji finansowych (IFI), a także z sektora prywatnego. Należy skupić się na 
poprawie oraz zwiększeniu wydajności i skuteczności metod koordynowania różnych instrumentów 
finansowania i proponowanych szczegółowych działań. Oczekujemy, że strategia UE na rzecz regionu 
Dunaju pobudzi społeczny i gospodarczy rozwój tego regionu dzięki lepszej współpracy między państwami 
członkowskimi a krajami naddunajskimi. Stworzy to nowe możliwości dla przedsiębiorczości, przyspieszy 
rozwój zrównoważonego, wydajniejszego intermodalnego systemu transportowego, a także transportu i 
turystyki zorganizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a ponadto wpłynie na poprawę 
jakości życia wszystkich obywateli mieszkających w dorzeczu Dunaju, przy zachowaniu pełnego 
poszanowania dla środowiska.
Omawiane działanie przygotowawcze będzie zatem promowało/utworzy model zarządzania, który należy 
wdrożyć na konkretnych obszarach dotyczących regionu Dunaju.
Środki finansowe mają być przeznaczone na działalność związaną z określeniem modelu zarządzania 
wymaganego w celu opracowania i wdrożenia strategii UE na rzecz regionu Dunaju. Model zarządzania 
poprawi współpracę pomiędzy wszystkimi krajami i regionami uczestniczącymi we wspólnych 
sztandarowych projektach w następujących dziedzinach:
- przyjazne dla środowiska wykorzystanie Dunaju przez żeglugę śródlądową, intermodalność z innymi 
rodzajami transportu operującymi wzdłuż Dunaju poprzez udoskonalenie wszystkich rodzajów 
infrastruktury (ze wskazaniem na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury) oraz poprzez stworzenie 
multimodalnego systemu transportu wzdłuż całej rzeki, przyjazne dla środowiska wykorzystanie energii 
wodnej wzdłuż Dunaju, ochrona i poprawa jakości wody w Dunaju zgodnie z ramową dyrektywą wodną, 
surowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa statków; 
- zrównoważona turystyka: turystyka ekologiczna, opracowanie tras rowerowych wzdłuż prawie całego 
Dunaju, rozwój tradycyjnej masowej turystyki kulturalnej, turystyki miejskiej i wiejskiej, turystyki 
biznesowej, rejsowej oraz sportowej; 
- wspólne projekty (promowanie i realizacja) w celu zwiększenia współpracy w dziedzinie energii, 
zwłaszcza dotyczące wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w świetle potencjału tego 
regionu jako źródła bioenergii, a także w celu zachęcania do wykorzystywania energii z biomasy oraz 
energii słonecznej, wiatrowej i wodnej; 
- wspieranie infrastruktury badawczej dopasowanej do konkretnych atutów regionów i konkretnych 
klastrów doskonałości w dziedzinie innowacji produktowej i marketingu; 
- wspólny program badawczo-rozwojowy w regionie Dunaju i dla tego regionu, którego celem jest 
wspieranie rozwoju naukowego i innowacyjności poprzez zapewnienie współpracy między państwami 
naddunajskimi w dziedzinie badań nad środowiskiem, rybołówstwa, rolnictwa, infrastruktury (w tym 
energii), transportu, szkolenia i mobilności dla naukowców oraz aspektów społeczno-gospodarczych; 
- programy wymiany uniwersyteckiej w regionie i tworzenie sieci uniwersyteckich w celu rozwijania 
centrów doskonałości zdolnych do konkurowania na szczeblu międzynarodowym oraz do umacniania 
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tożsamości regionu Dunaju poprzez szkolenia i poprawę zarządzania, uczenie się przez całe życie; 
- zapewnianie bezpieczeństwa w regionie;
Strategia UE na rzecz regionu Dunaju – więcej niż strategia
Należy podjąć działania – konkretne i widoczne – aby sprostać wyzwaniom stojącym przed regionem. W 
programie działania Komisja powinna nalegać na to, by państwa członkowskie i inne zainteresowane 
podmioty wzięły odpowiedzialność jako wiodący partnerzy za konkretne obszary priorytetowe i 
sztandarowe projekty, na przykład, opracowując szczegółowy i zintegrowany model zarządzania zgodnie ze 
wspólnym i zintegrowanym podejściem o strategii UE na rzecz regionu Dunaju, która zostanie przyjęta 
przez Komisję Europejską pod koniec 2010 r. 
Komisja zrealizuje zapotrzebowanie na niezależny, wielosektorowy organ lub podejście, które będzie 
mogło zagwarantować niezbędną koordynację, monitorowanie i kroki w następstwie planu działania, jak 
też regularne uaktualnianie planu i strategii, w miarę potrzeb. Komisja obecnie nie proponuje 
dodatkowego finansowania ani innych środków. Niektóre konkretne działania i projekty będą jednak 
wymagały wsparcia finansowego. Głównym źródłem są fundusze strukturalne dostępne dla regionu – w 
ramach większości programów są już dopuszczone działania przewidziane w strategii. Organy 
odpowiedzialne za programowanie mogą dokonać przeglądu kryteriów alokacji i ułatwić wybór projektów 
zgodnych ze strategią. Ponadto państwa członkowskie zbadają możliwość finansowania z własnych 
środków projektów i działań zgodnych z priorytetami strategii. Europejski Bank Inwestycyjny i inne 
międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe mogłyby również wnieść swój wkład.
Powinno się podejmować zwiększone wysiłki w ramach planu działania, ściśle uwzględniając wszelkie 
bieżące zmiany (zwłaszcza nowe przepisy), w tym na szczeblu UE, tak aby zapewnić spójność i 
skuteczność. 
Trwający kryzys gospodarczy wiąże się z mniej korzystnym klimatem dla inwestycji, co wpływa w ujęciu 
ogólnym zarówno na sektor publiczny, jak i prywatny. Tym istotniejsze jest zatem, by strategia UE na 
rzecz regionu Dunaju umożliwiła partnerom w regionie przyjęcie dłuższej perspektywy, ponieważ należy 
mieć na względzie to, że po ustąpieniu kryzysu regiony, które najlepiej się przygotowały, będą mogły 
najpełniej skorzystać z nowych możliwości i innowacji. 
Parlament Europejski ma prawo proponowania działań przygotowawczych i projektów pilotażowych. Czas 
realizacji omawianego działania przygotowawczego wynosi 3 lata, od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r., 
a kwota, którą należy przyznać, to 1 500 000 EUR rocznie. 
Powyższe projekty będą wymagały czasochłonnych przygotowań z udziałem zainteresowanych państw 
członkowskich i zainteresowanych władz krajów trzecich. Pierwsze wypłaty będą realizowane w 2011 r. 
5. Podsumowanie
Wniosek ten, oparty na istniejących ramach prawnych, wypełnia cele poprawki, ponieważ przedstawia 
rozwiązania służące zrównoważonej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE a innymi 
krajami naddunajskimi. Uzasadnia on rozwój strategii UE na rzecz regionu Dunaju oraz jej włączenie do 
ogólnej polityki UE. Ponieważ szeroko zakrojone negocjacje z osobami trzecimi będą musiały poprzedzić 
decyzję w sprawie finansowania, zwracamy się do władzy budżetowej o uruchomienie rezerwy, aby 
udostępnić we właściwym czasie odnośne środki na zobowiązania w operacyjnej pozycji budżetowej. 
Uzasadnienie:
Region Dunaju jest ważnym punktem łączącym różne unijne strategie polityczne i programy. Model 
zarządzania przyczyni się do lepszej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami, w tym także pomiędzy 
krajami przyległymi, w ramach wspólnych projektów obejmujących przyjazne dla środowiska 
wykorzystanie Dunaju, zrównoważoną turystykę, wspólną działalność badawczo-rozwojową, regionalne 
wymiany uniwersyteckie i tworzenie sieci uniwersyteckich, bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony 
rozwój gospodarczy i społeczny, infrastrukturę transportową i energetyczną oraz kulturę i edukację. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Projekt poprawki 6683 === REGI/6683 ===

Przedłożony przez: Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda 
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Hannes, Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Bütikofer Reinhard, Remek Vladimír, 
Maštálka Jiří, Komisja Rozwoju Regionalnego

-------------------------------
Dodaj: 13 03 41

Budżet 2010 RÓŻNICA Nowa kwota
Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności

13 03 41 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Rezerwa

Ogółem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Treść:
Projekt pilotażowy — Określenie modelu zarządzania dla unijnego regionu Dunaju — Lepsza i bardziej 
skuteczna koordynacja
Uwagi:
Dodaj następujący tekst:
Początek realizacji projektu: 01.01.2011
Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2012
Rada Europejska z dnia 19 czerwca 2009 r. oficjalnie zwróciła się do Komisji Europejskiej o 
przedstawienie strategii UE dla regionu Dunaju przed końcem 2010 r. Strategia zostanie uruchomiona w 
czasie węgierskiej prezydencji Unii Europejskiej, na początku 2011 r., i będzie jej towarzyszyć plan 
działania, który będzie nieustannie rozwijany i aktualizowany, z uwzględnieniem propozycji państw 
członkowskich. Art. 3 traktatu lizbońskiego zawiera postanowienia, które zwiększają możliwości UE w 
zakresie wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami 
członkowskimi. Ten projekt pilotażowy jest potrzebny do tego, by stworzyć niezbędny potencjał oraz 
przyspieszyć proces koordynacji w celu zapewnienia prawidłowego modelu zarządzania w ramach 
wdrażania strategii UE na rzecz regionu Dunaju.
Region Dunaju ma bogate doświadczenia w zakresie tworzenia sieci kontaktów i współpracy w wielu 
obszarach polityki. Wspomniana strategia i plan działania umożliwią przejście od deklaracji do działań 
oraz zaoferowanie rzeczywistych korzyści dla całego regionu. Istnieje potrzeba przyjęcia wspólnej 
koncepcji strategicznej, stanowiącej wskazówki dla przyszłego rozwoju terytorialnego w regionie Dunaju. 
Nie ulega wątpliwości, że działania podejmowane indywidualnie nie pozwoliłyby zastosować całej gamy 
środków niezbędnych do sprostania wyzwaniom i wykorzystania potencjału regionu. Strategia na rzecz 
regionu Dunaju, obejmująca szczegółowe i spójne działania, przy odpowiednim wsparciu finansowym, ma 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju regionu Dunaju oraz dla pełnego wykorzystania możliwości stojących 
przed tym regionem 
Region Dunaju łączy państwa europejskie: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, 
Rumunię, Bułgarię, Mołdawię i Ukrainę – z których sześć należy do UE, natomiast w szerszej 
perspektywie terytorialnej do regionu tego należą również Czechy, Słowenia, Bośnia i Hercegowina oraz 
Czarnogóra. 
Region Dunaju jest ważnym punktem łączącym unijne programy polityki spójności oraz programy 
przeznaczone dla krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa i potencjalnych krajów kandydujących, 
a zatem stanowi obszar, na którym można rozwijać zwiększoną synergię pomiędzy różnymi strategiami 
politycznymi UE: pomiędzy polityką spójności, transportową, turystyki, rolną, rybołówstwa, rozwoju 
gospodarczego i terytorialnego, energetyczną, ochrony środowiska oraz polityką dotyczącą rozszerzenia i 
polityką sąsiedztwa, a strategia UE na rzecz regionu Dunaju ma się rozwijać w następujących obszarach 
współpracy: rozwój społeczny i ochrona socjalna, zrównoważony rozwój gospodarczy, infrastruktura 
transportowa i energetyczna, ochrona środowiska, kultura i edukacja. 
Strategię UE na rzecz regionu Dunaju należy wdrażać przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków 
finansowych z Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i innych krajów naddunajskich, z 
międzynarodowych instytucji finansowych (IFI), a także z sektora prywatnego. Należy skupić się na 
poprawie oraz zwiększeniu wydajności i skuteczności metod koordynowania różnych instrumentów 
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finansowania i proponowanych szczegółowych działań. Oczekujemy, że strategia UE na rzecz regionu 
Dunaju pobudzi społeczny i gospodarczy rozwój tego regionu dzięki lepszej współpracy między państwami 
członkowskimi a krajami naddunajskimi. Stworzy to nowe możliwości dla przedsiębiorczości, przyspieszy 
rozwój zrównoważonego, wydajniejszego intermodalnego systemu transportowego, a także transportu i 
turystyki zorganizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a ponadto wpłynie na poprawę 
jakości życia wszystkich obywateli mieszkających w dorzeczu Dunaju, przy zachowaniu pełnego 
poszanowania dla środowiska.
Omawiany projekt pilotażowy będzie zatem promował/utworzy model zarządzania, który należy wdrożyć 
na konkretnych obszarach dotyczących regionu Dunaju.
Środki finansowe mają być przeznaczone na działalność związaną z określeniem modelu zarządzania 
wymaganego w celu opracowania i wdrożenia strategii UE na rzecz regionu Dunaju. Model zarządzania 
poprawi współpracę pomiędzy wszystkimi krajami i regionami uczestniczącymi we wspólnych 
sztandarowych projektach w następujących dziedzinach:
- przyjazne dla środowiska wykorzystanie Dunaju przez żeglugę śródlądową, intermodalność z innymi 
rodzajami transportu operującymi wzdłuż Dunaju poprzez udoskonalenie wszystkich rodzajów 
infrastruktury (ze wskazaniem na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury) oraz poprzez stworzenie 
multimodalnego systemu transportu wzdłuż całej rzeki, przyjazne dla środowiska wykorzystanie energii 
wodnej wzdłuż Dunaju, ochrona i poprawa jakości wody w Dunaju zgodnie z ramową dyrektywą wodną, 
surowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa statków; 
- zrównoważona turystyka: turystyka ekologiczna, opracowanie tras rowerowych wzdłuż prawie całego 
Dunaju, rozwój tradycyjnej masowej turystyki kulturalnej, turystyki miejskiej i wiejskiej, turystyki 
biznesowej, rejsowej oraz sportowej; 
- wspólne projekty (promowanie i realizacja) w celu zwiększenia współpracy w dziedzinie energii, 
zwłaszcza dotyczące wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w świetle potencjału tego 
regionu jako źródła bioenergii, a także w celu zachęcania do wykorzystywania energii z biomasy oraz 
energii słonecznej, wiatrowej i wodnej; 
- wspieranie infrastruktury badawczej dopasowanej do konkretnych atutów regionów i konkretnych 
klastrów doskonałości w dziedzinie innowacji produktowej i marketingu; 
- wspólny program badawczo-rozwojowy w regionie Dunaju i dla tego regionu, którego celem jest 
wspieranie rozwoju naukowego i innowacyjności poprzez zapewnienie współpracy między państwami 
naddunajskimi w dziedzinie badań nad środowiskiem, rybołówstwa, rolnictwa, infrastruktury (w tym 
energii), transportu, szkolenia i mobilności dla naukowców oraz aspektów społeczno-gospodarczych; 
- programy wymiany uniwersyteckiej w regionie i tworzenie sieci uniwersyteckich w celu rozwijania 
centrów doskonałości zdolnych do konkurowania na szczeblu międzynarodowym oraz do umacniania 
tożsamości regionu Dunaju poprzez szkolenia i poprawę zarządzania, uczenie się przez całe życie; 
- zapewnianie bezpieczeństwa w regionie;
Strategia UE na rzecz regionu Dunaju – więcej niż strategia
Należy podjąć działania – konkretne i widoczne – aby sprostać wyzwaniom stojącym przed regionem. W 
programie działania Komisja powinna nalegać na to, by państwa członkowskie i inne zainteresowane 
podmioty wzięły odpowiedzialność jako wiodący partnerzy za konkretne obszary priorytetowe i 
sztandarowe projekty, na przykład, opracowując szczegółowy i zintegrowany model zarządzania zgodnie ze 
wspólnym i zintegrowanym podejściem o strategii UE na rzecz regionu Dunaju, która zostanie przyjęta 
przez Komisję Europejską pod koniec 2010 r. 
Komisja zrealizuje zapotrzebowanie na niezależny, wielosektorowy organ lub podejście, które będzie 
mogło zagwarantować niezbędną koordynację, monitorowanie i kroki w następstwie planu działania, jak 
też regularne uaktualnianie planu i strategii, w miarę potrzeb. Komisja obecnie nie proponuje 
dodatkowego finansowania ani innych środków. Niektóre konkretne działania i projekty będą jednak 
wymagały wsparcia finansowego. Głównym źródłem są fundusze strukturalne dostępne dla regionu – w 
ramach większości programów są już dopuszczone działania przewidziane w strategii. Organy 
odpowiedzialne za programowanie mogą dokonać przeglądu kryteriów alokacji i ułatwić wybór projektów 
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zgodnych ze strategią. Ponadto państwa członkowskie zbadają możliwość finansowania z własnych 
środków projektów i działań zgodnych z priorytetami strategii. Europejski Bank Inwestycyjny i inne 
międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe mogłyby również wnieść swój wkład.
Powinno się podejmować zwiększone wysiłki w ramach planu działania, ściśle uwzględniając wszelkie 
bieżące zmiany (zwłaszcza nowe przepisy), w tym na szczeblu UE, tak aby zapewnić spójność i 
skuteczność. 
Trwający kryzys gospodarczy wiąże się z mniej korzystnym klimatem dla inwestycji, co wpływa w ujęciu 
ogólnym zarówno na sektor publiczny, jak i prywatny. Tym istotniejsze jest zatem, by strategia UE na 
rzecz regionu Dunaju umożliwiła partnerom w regionie przyjęcie dłuższej perspektywy, ponieważ należy 
mieć na względzie to, że po ustąpieniu kryzysu regiony, które najlepiej się przygotowały, będą mogły 
najpełniej skorzystać z nowych możliwości i innowacji. 
Parlament Europejski ma prawo proponowania działań przygotowawczych i projektów pilotażowych. Czas 
realizacji omawianego projektu pilotażowego wynosi 2 lata, od stycznia 2011 r. do grudnia 2012 r., a 
kwota, którą należy przyznać, to 1 500 000 EUR rocznie. Powyższe projekty będą wymagały 
czasochłonnych przygotowań z udziałem zainteresowanych państw członkowskich i zainteresowanych 
władz krajów trzecich. Pierwsze wypłaty będą realizowane w 2011 r. 
5. Podsumowanie
Wniosek ten, oparty na istniejących ramach prawnych, wypełnia cele poprawki, ponieważ przedstawia 
rozwiązania służące zrównoważonej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE a innymi 
krajami naddunajskimi. Uzasadnia on rozwój strategii UE na rzecz regionu Dunaju oraz jej włączenie do 
ogólnej polityki UE. Ponieważ szeroko zakrojone negocjacje z osobami trzecimi będą musiały poprzedzić 
decyzję w sprawie finansowania, zwracamy się do władzy budżetowej o uruchomienie rezerwy, aby 
udostępnić we właściwym czasie odnośne środki na zobowiązania w operacyjnej pozycji budżetowej. 
Uzasadnienie:
Region Dunaju jest ważnym punktem łączącym różne unijne strategie polityczne i programy. Model 
zarządzania przyczyni się do lepszej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami, w tym także pomiędzy 
krajami przyległymi, w ramach wspólnych projektów obejmujących przyjazne dla środowiska 
wykorzystanie Dunaju, zrównoważoną turystykę, wspólną działalność badawczo-rozwojową, regionalne 
wymiany uniwersyteckie i tworzenie sieci uniwersyteckich, bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony 
rozwój gospodarczy i społeczny, infrastrukturę transportową i energetyczną oraz kulturę i edukację. 


