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Poprawka 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Śródtytuł 

Projekt rezolucji Poprawka

Odpowiednie umiejętności dla przyszłej 
siły roboczej

Tworzenie miejsc pracy, zwalczanie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
odpowiednie umiejętności dla przyszłej 
siły roboczej

Or. en

Poprawka 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 
2020”, którym jest stopa zatrudnienia 
wynosząca 75%;

45. podkreśla znaczenie wspierania 
tworzenia miejsc pracy wraz wysoką 
jakością pracy, poprawy zabezpieczenia 
społecznego i włączenia społecznego, 
poprawy praw pracowniczych i tworzenia 
nowych praw, wspierania bezpieczeństwa i 
higieny pracy, lepszego zarządzania 
ryzykiem socjalnym, pogodzenia pracy z 
życiem prywatnym oraz odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie; 
podkreśla, że ważne jest, aby państwa 
członkowskie przyjęły skuteczne środki w 
celu stopniowej eliminacji niepewnych i 
nietypowych rodzajów zatrudnienia i 
powinny wspierać koncepcję „dobrej 
pracy” (takiej jak w programie MOP 
„godna praca”) oraz ograniczenie czasu 
pracy stanowiącego główny filar strategii
zatrudnienia, zauważa, że realizacja celu 
związanego z wczesnym kończeniem 
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edukacji wymaga nieustannej współpracy 
strategicznej i koordynacji; podkreśla, że 
należy w większym stopniu skoncentrować 
się na nowej kwestii wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem, jak również 
wzmocnić nieustannie podejmowane 
wysiłki w zakresie promowania i 
uznawania nieformalnej nauki jako 
ważnego środka zapobiegania wczesnemu 
kończeniu edukacji, wspierania zasady 
edukacji integracyjnej dla wszystkich, 
zapewniającej włączenie osób 
niepełnosprawnych i osób 
reprezentujących różne mniejszości w 
główny nurt systemu edukacyjnego przy 
odpowiednim wsparciu;

Or. en

Poprawka 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%;

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności, promowania 
równouprawnienia, uczenia się przez całe 
życie, jak również środków 
ukierunkowanych na dostosowanie rynku 
pracy, jako że wniosłyby one istotny wkład 
w walkę z bezrobociem i osiągnięcie
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%; podkreśla, że realizacja tego celu 
wymagać będzie nie tylko zmniejszenia 
bezrobocia, ale także umożliwienia 
wejścia na rynek pracy wielu osobom 
nieaktywnym zawodowo, z których 
większość to kobiety, podkreśla, że jeden z 
głównych celów strategii „Europa 2020” –
mianowicie wspieranie tworzenia miejsc 
pracy i zatrudnienia wysokiej jakości dla 
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wszystkich obywateli Europy – zostanie 
osiągnięty pod warunkiem dokonania 
teraz, a nie odkładania na później 
niezbędnych inwestycji korzystnych dla 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
badaniach i rozwoju, innowacjach, MŚP 
oraz ekologicznych i nowych 
technologiach; podkreśla, że koszty 
niezbędnego przejścia na społeczeństwo o 
niskiej emisji CO2 w najbliższych latach 
nie powinno obarczać zwykłych rodzin i 
populacji aktywnej zawodowo w Europie 
oraz że wieloletnie ramy finansowe 
powinny uwzględniać znaczenie 
wspierania nowych zielonych miejsc 
pracy, gdyż niektóre stare miejsca pracy 
znikają, jak również potrzebne są nowe 
szkolenia, aby przygotować pracowników 
do nowej gospodarki niskowęglowej;

Or. en

Poprawka 425
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 
2020”, którym jest stopa zatrudnienia 
wynosząca 75%;

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wnoszą one istotny wkład w walkę 
z bezrobociem i osiągnięcie celów w 
odniesieniu do zmniejszenia wskaźnika 
przerywania nauki (10%) i zwiększenia 
liczby osób podejmujących studia 
uniwersyteckie;

Or. pt

Poprawka 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
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Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%;

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych i ukierunkowanych 
programów edukacji, planów mobilności 
dla młodych osób i uczenia się przez całe 
życie, jako że wniosłyby one istotny wkład 
w walkę z wczesnym kończeniem edukacji 
i bezrobociem, w tworzenie zielonych 
miejsc pracy, różnorodność kulturową i 
włączenie społeczne oraz osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia mężczyzn i 
kobiet wynosząca 75%;

Or. en

Poprawka 427
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%;

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%; mając na uwadze, że edukacja 
należy do kompetencji państw 
członkowskich, wyraża zdecydowane 
przekonanie, że UE powinna więcej zrobić 
w celu wspierania mobilności młodych 
ludzi, gdyż poprawi to nie tylko 
umiejętności europejskich pracowników, 
ale także zdolności młodych 
Europejczyków do konkretnego 
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wykorzystania z możliwości występujących 
w Europie.

Or. en

Poprawka 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%;

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
szkoleń, przedsięwzięć w zakresie 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%;

Or. en

Poprawka 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 2020”, 
którym jest stopa zatrudnienia wynosząca 
75%;

45. podkreśla znaczenie odpowiednio 
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie i 
świadczeń opiekuńczych, jako że 
wniosłyby one istotny wkład w walkę z 
bezrobociem i osiągnięcie nadrzędnego 
celu strategii „Europa 2020”, którym jest 
stopa zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
wynosząca 75%;

Or. en



PE462.730v02-00 8/125 AM\864018PL.doc

PL

Poprawka 430
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla znaczenie odpowiednio
finansowanych programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie, 
jako że wniosłyby one istotny wkład w 
walkę z bezrobociem i osiągnięcie 
nadrzędnego celu strategii „Europa 
2020”, którym jest stopa zatrudnienia 
wynosząca 75%;

45. podkreśla, że podczas gdy spodziewane 
jest, że finansowanie programów edukacji, 
mobilności i uczenia się przez całe życie 
przyczynia się do zwalczania bezrobocia, 
brak dowodów, że finansowanie udzielone 
w przeszłości poprawiło wskaźnik 
bezrobocia, a przeciwnie poddaje w 
wątpliwość wartość dodaną finansowania 
UE w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 431
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 45a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

45a. podkreśla znaczenie mocniejszego 
zaangażowania sektora przedsiębiorczości 
w unijne programy edukacji i mobilności, 
ponieważ zwiększy to możliwości 
zatrudnienia młodych osób i przyczyni się 
do realizacji sztandarowych inicjatyw 
strategii „Europa 2020”, w szczególności 
inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy”, „Mobilna młodzież” i 
„Unia innowacji”;

Or. en
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Poprawka 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 45b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

45b. uznaje, że przez integrację 
perspektyw związanych z kwestią płci 
skuteczność strategii zmierzających do 
osiągnięcia wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia może zostać wzmocniona, 
jak ma to często miejsce gdy 
niedostateczną uwagę poświęca się 
analizie kwestii płci społeczno-kulturowej, 
co oznacza brak należytego uwzględnienia 
roli i obaw kobiet;

Or. en

Poprawka 433
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające 
na celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach;

Or. en
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Poprawka 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, kobietach, osobach 
starszych, mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
namawia do bardziej strategicznego 
korzystania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) przez ukierunkowanie 
funduszy przeznaczonych na realizację 
priorytetu UE 2020 „inteligentny wzrost” 
na działania mające na celu szkolenia 
zawodowe, mobilność młodych ludzi, 
wspieranie aktywnego starzenia się,
poprawę dostępu do rynku pracy oraz 
powrót na rynek pracy, budowanie 
umiejętności na rzecz społeczeństwa 
zasobów wolnych od emisji CO2 oraz 
efektywnego energetycznie, walkę z 
bezrobociem, ubóstwem, dyskryminacją, 
utratą różnorodności kulturowej i 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
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przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, kobietach, osobach 
starszych, mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych, imigrantach i 
Romach; podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę równości kobiet i mężczyzn,
dostępu do rynku pracy, walkę z 
bezrobociem i wykluczeniem społecznym 
oraz wszelkimi formami dyskryminacji, 
które powodują skutki dla grup będących 
w najtrudniejszej sytuacji; stoi na 
stanowisku, że ta sztandarowa inicjatywa 
powinna należycie uwzględnić potrzebę 
kształcenia i szkoleń w nowo tworzących 
się sektorach, takich jak nowe technologie 
informacyjne, komunikacja lub zielone 
miejsca pracy (efektywność energetyczna i 
nowe źródła energii);

Or. en

Poprawka 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych, członkach mniejszości 
etnicznych i religijnych oraz imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) będzie musiał objąć 
szerszy zakres działań (nowe umiejętności 
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walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

i zawody, cele edukacyjne, cel w zakresie 
ubóstwa itp.) niż wcześniej i dlatego 
konieczne będzie przeznaczenie na ten cel 
większych środków; podkreśla, że EFS 
powinien zapewniać odpowiednie środki 
na działania mające na celu poprawę 
dostępu do rynku pracy, walkę z 
bezrobociem i dyskryminowaniem w 
dostępie do zatrudnienia i rozwoju 
zawodowego, większe środki na walkę z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 437
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
koncentrować się na godnej pracy, 
zamiast na flexicurity i umożliwić szerszą 
koncentrację na młodzieży, osobach 
przedwcześnie kończących naukę, osobach 
starszych, mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że europejska polityka 
spójności powinna zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

Or. en

Poprawka 438
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) należy znacznie 
wzmocnić pod względem przedmiotu i 
finansowania, tak aby posiadał on
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

Or. de

Poprawka 439
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym; podkreśla potrzebę 
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utrzymania EFS w ramach polityki 
spójności oraz znaczenie lepszej 
koordynacji EFS z EFRR oraz wspierania 
zintegrowanego podejścia, a także 
umożliwienie połączenia działań opartych 
na miejscu z działaniami opartymi na 
ludziach;

Or. en

Poprawka 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu zwiększenie produktywności 
pracowników i zmniejszenia nieobecności 
w pracy dzięki lepszemu dla zdrowia 
stylowi życia oraz wspieraniu zdrowia 
psychicznego w miejscu pracy, jaki 
również środków mających na celu 
poprawę dostępu do rynku pracy, walkę z 
bezrobociem i wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska w imieniu grupy PPE
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Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) i programy skierowane 
do młodzieży powinny zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

Or. en

Poprawka 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy,
walkę z bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym;

46. wyraża pogląd, że inicjatywa 
przewodnia dotycząca nowych 
umiejętności i miejsc pracy powinna 
umożliwić szerszą koncentrację na 
młodzieży, osobach przedwcześnie 
kończących naukę, osobach starszych, 
mających mniejsze szanse, kobietach, 
niepełnosprawnych i imigrantach; 
podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) powinien zapewniać 
odpowiednie środki na działania mające na 
celu poprawę dostępu do rynku pracy, 
walkę z bezrobociem, dyskryminacją i 
wykluczeniem społecznym;
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Or. en

Poprawka 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes w imieniu grupy 
PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 46a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Polityka dotycząca młodzieży
46a. podkreśla, że młodzież powinna 
stanowić zdecydowany priorytet dla Unii i 
że wymiar związany z młodzieżą powinien 
być widoczny i wzmocniony w strategiach 
i programach UE; wyraża przekonanie, że 
młodzież należy traktować jako temat 
przekrojowy, rozwijając synergię między 
różnymi obszarami polityki, które dotyczą 
młodzieży, edukacji i mobilności, 
ułatwiając i wspierając mobilność w 
Europie, rozwój edukacji i umiejętności, 
uprawnień, a także włączenie społeczne 
młodych ludzi; z zadowoleniem przyjmuje 
sztandarową inicjatywę „Mobilna 
młodzież”, która stanowi fundament 
strategii „Europa 2020”; podkreśla w 
szczególności, że niski koszt przypadający 
na jednego beneficjenta, a zatem wysoka 
skuteczność programów skierowanych do 
młodzieży, w połączeniu z europejskim 
wymiarem obywatelskim dowodzi, że 
zasługują one na znacznie wyższe 
inwestycje;

Or. en

Poprawka 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 46b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

46b. zauważa, że rosnący wskaźnik 
zatrudnienia kobiet ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia poziomu 
zatrudnienia założonego w strategii 2020 i 
dlatego należy całkowicie zlikwidować 
bariery utrudniające kobietom udział w 
rynku; podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny powinien dostarczyć środki 
odpowiednie do rozwiązania problemu 
braku równouprawnienia na rynku pracy 
oraz że Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego musi zapewnić 
finansowanie odpowiednie dla 
infrastruktury opieki nad dziećmi, 
osobami starszymi i innymi osobami 
niesamodzielnymi.

Or. en

Poprawka 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 46c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46c. zdrowie jest postrzegane jako siła 
napędowa dla inteligentnego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zapobiegania chorobom oraz promowania 
zdrowia w odniesieniu do chorób 
związanych z wiekiem, niezbędnych do 
zapewnienia, że starzejąca się populacja 
Europy jest zdrowa i aktywna, planowanie 
bezpieczeństwa zdrowotnego jest 
potrzebne, aby uniknąć kryzysu zdrowia 
publicznego lub ograniczyć jego zakres, 
gdyż taki kryzys ponownie wpłynie na 
ciągłość świadczeń publicznych i 
prywatnych, gdyż pewne jest, że 
gospodarka UE nie przetrwa skutków 
wystąpienia kryzysu w dziedzinie zdrowia 
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publicznego, przy starzejącej się populacji, 
zapewnienie zdrowia pracowników przy 
mniejszej absencji w pracy przyczynia się 
do zwiększenia produktywności w 
Europie, a także musimy rozważyć 
wspieranie lepszego zdrowia wszystkich 
pracowników i zwiększenie możliwości 
pracy wszystkich osób, likwidując 
nierówności pod względem dostępu do 
systemów ochrony zdrowia, co z kolei 
poprawi zdolność obywateli do działania 
na rzecz społeczeństwa oraz zmniejszenia 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 46d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46d. podkreśla również, że Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) odgrywa rolę komplementarną 
wobec realizacji tych celów, gdyż jego 
celem jest pomoc pracownikom, którzy 
utracili pracę na skutek globalizacji lub 
kryzysu gospodarczego, w powrocie na 
rynek pracy; niemniej jednak uważa, że 
EFG różni się od EFS pod względem 
sposobu działania, rodzaju 
finansowanych środków (tj. środki 
indywidualne lub szczegółowe) i ich 
zakresu; uważa zatem, że EFG należy 
nadać charakter funduszu stałego;

Or. fr

Poprawka 447
Elisabeth Schroedter
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Projekt rezolucji
Ustęp 46e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Agenda polityki społecznej, równość oraz 
zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego
46e. podkreśla znaczenie finansowania 
działań, których celem jest wspieranie 
równouprawnienia płci, przeciwdziałania 
dyskryminacji, sprawiedliwości społecznej 
w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, aby osiągnąć nadrzędny cel 
strategii „Europa 2020”, który polega na 
zlikwidowaniu ubóstwa 20 milionów ludzi 
oraz przeciwdziałaniu społecznym 
skutkom kryzysu; podkreśla konieczność 
finansowania działań europejskiego 
programu walki z ubóstwem, jak również 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
wykonujących te działania, podkreśla, że 
programy wspierające małe organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
dostarczają rozwiązania dostosowane do 
potrzeb mają kluczowe znaczenie dla 
wspierania włączenia społecznego, 
przeciwdziałania dyskryminacji i 
równouprawnienia płci,

Or. en

Poprawka 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 46f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Agenda polityki społecznej, równość oraz 
zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego
46f. podkreśla znaczenie finansowania 
działań, których celem jest wspieranie 



PE462.730v02-00 20/125 AM\864018PL.doc

PL

równouprawnienia płci, przeciwdziałania 
dyskryminacji, sprawiedliwości 
społecznej, zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, aby osiągnąć 
nadrzędny cel strategii „Europa 2020”, 
który polega na zlikwidowaniu ubóstwa 20 
milionów ludzi oraz przeciwdziałaniu 
socjalnym skutkom kryzysu; podkreśla 
konieczność finansowania działań 
europejskiego programu walki z 
ubóstwem, jak również organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
wykonujących te działania, podkreśla, że 
programy wspierające małe organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
dostarczają rozwiązania dostosowane do 
potrzeb mają kluczowe znaczenie dla 
wspierania włączenia społecznego, 
przeciwdziałania dyskryminacji i 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 46g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Agenda polityki społecznej, równość oraz 
zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego
46g. podkreśla znaczenie finansowania 
działań, których celem jest wspieranie 
równouprawnienia płci, przeciwdziałania 
dyskryminacji, sprawiedliwości 
społecznej, zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, aby osiągnąć 
nadrzędny cel strategii „Europa 2020”, 
który polega na zlikwidowaniu ubóstwa 20 
milionów ludzi oraz przeciwdziałaniu 
socjalnym skutkom kryzysu; podkreśla 
konieczność finansowania działań 
europejskiego programu walki z 
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ubóstwem, jak również organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
wykonujących te działania,

Or. en

Poprawka 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Śródtytuł (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

„Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”
(Uwaga:. W razie przyjęcia odpowiedni 
rozdział należy przenieść poniżej ustępu 
46)

Or. en

Poprawka 451
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie 
osadzona w Traktacie z Lizbony, który 
określa jej cele i zadania;

skreślony

Or. en
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Poprawka 452
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie 
osadzona w Traktacie z Lizbony, który 
określa jej cele i zadania;

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) już nie przynosi skutków, które 
rzekomo daje, takich jak wspieranie 
ubogich rolników i zapewnienie żywności 
wysokiej jakości za niską cenę; zwraca się 
o zaprzestanie dalszej realizacji WPR;

Or. en

Poprawka 453
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie 
osadzona w Traktacie z Lizbony, który 
określa jej cele i zadania;

47. domaga się zreformowania i 
zredukowania wspólnej polityki rolnej 
(WPR); podkreśla, że rolnictwo nie 
stanowi zwyczajnego rynku i że pierwszy 
filar zreformowanej WPR służy tylko 
drobnym rolnikom, między innymi w 
pełnieniu roli producentów w razie 
nadzwyczajnej sytuacji rynkowej oraz że
usługi zielone i niebieskie wykonywane w 
ramach drugiego filara powinny 
zasadniczo być wynagradzane przez 
państwa członkowskie, podkreśla, że 
wsparcie dla drobnych rolników z 
najbiedniejszych państw pochodzi 
częściowo z Funduszu Spójności i 
wszelkie innowacje w sektorze rolnym 
powinny być przekazywane za 
pośrednictwem nowego Funduszu na 
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rzecz Innowacyjności i Zrównoważonego 
Rozwoju;

Or. en

Poprawka 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania;

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład, podkreśla jednak, że do osiągnięcia 
tego celu niezbędne jest przeprowadzenie 
ambitnej reformy WPR; nowa WPR musi 
być zgodna z radykalną zmianą UE w 
kontekście wewnętrznym, jak również 
międzynarodowym oraz dostosowana do 
pojawiających się nowych problemów i 
wyzwań; podkreśla, że WPR jest silnie 
osadzona w Traktacie z Lizbony, który 
określa jej cele i zadania;

Or. en

Poprawka 455
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
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wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania;

wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla konieczność zasadniczego 
uproszczenia administracji WPR oraz 
znacznego zmniejszenia biurokracji i 
obciążenia administracyjnego rolników; 
podkreśla, że WPR jest silnie osadzona w 
Traktacie z Lizbony, który określa jej cele i 
zadania;

Or. fi

Poprawka 456
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania;

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020”, przez zwiększenie 
konkurencyjności sektora rolnego, przy
jednoczesnym przekształceniu go w sektor 
oparty na wiedzy oraz że obydwa filary 
WPR mogą wnieść w nią cenny wkład w 
sposób wzajemnie uzupełniający się; 
podkreśla, że WPR jest silnie osadzona w 
Traktacie z Lizbony, który określa jej cele i 
zadania;

Or. en

Poprawka 457
Bas Eickhout, José Bové

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być również 
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wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania;

ukierunkowana na wnoszenie wkładu w 
realizację celów strategii „Europa 2020” 
oraz że obydwa filary WPR muszą wnieść 
w nią cenny wkład w sposób wzajemnie 
uzupełniający się; podkreśla, że WPR jest 
silnie osadzona w Traktacie z Lizbony, 
który określa jej cele i zadania;

Or. en

Poprawka 458
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania;

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny i 
odrębny wkład w sposób wzajemnie 
uzupełniający się; podkreśla, że WPR jest 
silnie osadzona w Traktacie z Lizbony, 
który określa jej cele i zadania;

Or. it

Poprawka 459
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
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się; podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania;

się; podkreśla, że WPR musi być silnie 
osadzona w Traktacie z Lizbony, który 
określa jej cele i zadania;

Or. de

Poprawka 460
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. stwierdza, że wspólna polityka rolna 
(WPR) powinna być ukierunkowana na 
wnoszenie wkładu w pomyślną realizację 
strategii „Europa 2020” oraz że obydwa 
filary WPR mogą wnieść w nią cenny 
wkład w sposób wzajemnie uzupełniający 
się; podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania;

47. podkreśla, że WPR jest silnie osadzona 
w Traktacie z Lizbony, który określa jej 
cele i zadania, a których realizacja będzie 
wpływać na pomyślną realizację strategii 
„Europa 2020”;

Or. pl

Poprawka 461
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 47a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47a. podkreśla, że rolnictwo jest 
szczególnym sektorem unijnej gospodarki, 
a jedną z zasad WPR jest zasada 
finansowej solidarności;

Or. pl
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Poprawka 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 47b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47b. popiera niezależność żywnościową 
krajów rozwijających się, uważa, że nowa 
WPR musi być zgodna z unijną koncepcją 
spójnej polityki na rzecz rozwoju, Unia nie 
może dalej korzystać z dopłat 
eksportowych do produktów rolnych i w 
dalszym ciągu musi koordynować wysiłki 
z najważniejszymi światowymi 
producentami rolnymi zmierzające do 
ograniczenia dotacji powodujących 
zakłócenia handlu;

Or. en

Poprawka 463
Marit Paulsen

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt,
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich oraz łagodzenie zmiany klimatu; 
rolnicy powinni otrzymywać wysokie 
wynagrodzenie za świadczenie usług 
związanych z klimatem i środowiskiem, 
które wykraczają poza podstawowe 
wymagania prawne;
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Or. en

Poprawka 464
José Bové, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych 
dóbr publicznych poza rynkami rolnymi, 
takich jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

48. podkreśla, że podstawową funkcją 
WPR jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa żywnościowego Unii 
Europejskiej przy jednoczesnym 
zapewnieniu różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak utrzymanie produkcji na gruntach 
rolnych w całej Europie, kształtowanie 
różnorodności krajobrazów, zwiększanie 
różnorodności biologicznej i dobrostanu 
zwierząt, ochrona gleb i wody, 
zapobieganie konkurencji między ochroną 
naturalnej żywności a produkcją energii, 
unikając dumpingu ekologicznego i 
społecznego oraz przeciwdziałanie zmianie 
klimatu, wyludnianiu się obszarów 
wiejskich i zapewnienie zatrudnienia i 
usług świadczonych w interesie ogólnym 
na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych, szczególnie w dziedzinie 
ochrony środowiska, takich jak 
utrzymanie gruntów rolnych zdolnych do 
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produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

produkcji w całej Europie przy 
jednoczesnym kształtowaniu 
różnorodności krajobrazów, zwiększaniu 
różnorodności biologicznej i dobrostanu 
zwierząt, przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu oraz wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dla obywateli UE, a 
także globalnej podaży żywności w 
czasach rosnących cen żywności oraz 
niedostatku żywności na świecie, dzięki 
utrzymaniu produkcji na gruntach rolnych 
w całej Europie, kształtowanie 
różnorodności krajobrazów, zwiększanie 
różnorodności biologicznej i dobrostanu 
zwierząt oraz przeciwdziałanie 
wyludnianiu się obszarów wiejskich przez 
co przyczynia się do realizacji ważnych 
celów UE: konkurencji, zatrudnienia, 
innowacyjności i edukacji; podkreśla, że 
WPR musi utrzymać swój status;

Or. en

Poprawka 467
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 48
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Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich; podkreśla w związku z tym, że 
płatności z tytułu naturalnych utrudnień 
w ramach drugiego filara należy utrzymać 
na terenach, gdzie występują naturalne 
utrudnienia, które obejmują tereny 
peryferyjne, tak aby na terenie Unii 
możliwe było rentowne rolnictwo;

Or. fi

Poprawka 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich, wspieranie bardziej trwałej 
produkcji żywności, zmniejszanie emisji, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz 
tworzenie/wspieranie odnawialnych źródeł 
energii;
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Or. en

Poprawka 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich, ubóstwu i segregacji, 
szczególnie dzięki ukierunkowaniu 
działania na mikroregiony w 
najtrudniejszym położeniu;

Or. en

Poprawka 470
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych 
dóbr publicznych poza rynkami rolnymi, 
takich jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 

48. podkreśla, że zreformowana WPR 
musi pełnić wiele funkcji i zapewniać 
różnorodne dobra publiczne poza rynkami 
rolnymi, takie jak gwarancja 
bezpieczeństwa żywnościowego Unii 
dzięki utrzymaniu produkcji na gruntach 
rolnych w całej Europie, kształtowanie 
różnorodności krajobrazów, zwiększanie 
różnorodności biologicznej i dobrostanu 
zwierząt oraz przeciwdziałanie 
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wiejskich; wyludnianiu się obszarów wiejskich;

Or. pt

Poprawka 471
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 
biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

48. uważa, że usprawiedliwianie 
kontynuowania WPR przez nadawanie jej 
wielu funkcji w zakresie zapewniania 
różnorodnych dóbr publicznych poza 
rynkami rolnymi, takich jak gwarancja 
bezpieczeństwa żywnościowego Unii 
dzięki utrzymaniu produkcji na gruntach 
rolnych w całej Europie, kształtowanie 
różnorodności krajobrazów, zwiększanie 
różnorodności biologicznej i dobrostanu 
zwierząt oraz przeciwdziałanie 
wyludnianiu się obszarów wiejskich nie 
jest realistyczne;

Or. en

Poprawka 472
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. podkreśla, że WPR pełni wiele funkcji 
w zakresie zapewniania różnorodnych dóbr 
publicznych poza rynkami rolnymi, takich 
jak gwarancja bezpieczeństwa 
żywnościowego Unii dzięki utrzymaniu 
produkcji na gruntach rolnych w całej 
Europie, kształtowanie różnorodności 
krajobrazów, zwiększanie różnorodności 

48. podkreśla, że zreformowana WPR 
pełni wiele funkcji w zakresie zapewniania 
różnorodnych dóbr publicznych poza 
rynkami rolnymi, takich jak gwarancja 
bezpieczeństwa żywnościowego Unii 
dzięki utrzymaniu produkcji na gruntach 
rolnych w całej Europie, kształtowanie 
różnorodności krajobrazów, zwiększanie 
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biologicznej i dobrostanu zwierząt oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów 
wiejskich;

różnorodności biologicznej i dobrostanu 
zwierząt oraz przeciwdziałanie 
wyludnianiu się obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 473
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. uważa, że należy zaprzestać 
prowadzenia WPR;

Or. en

Poprawka 474
Pat the Cope Gallagher

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. Wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 

49. Wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
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bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

Or. en

Poprawka 475
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich, jak również 
poprzez wprowadzenie pozytywnych 
bodźców w postaci płatności odgórnych 
stanowiących nagrodę dla rolników, 
którzy dostarczają dodatkowe dobra 
publiczne oczekiwane przez społeczeństwo 
lub podejmują wysiłki w dziedzinie 
innowacji, aby zapewnić jak największy 
zysk osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

Or. en

Poprawka 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Projekt rezolucji
Ustęp 49
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Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych; uważa, że zreformowana 
WPR powinna być nastawiona na 
konkurencyjność regionalną, 
innowacyjność, produktywność, 
wydajność zasobów i łagodzenie zmian 
klimatu;

Or. en

Poprawka 477
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich oraz dzięki 
bardziej ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;
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osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

Or. it

Poprawka 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu obiektywny,
skuteczny i efektywny przydział i 
wykorzystanie budżetu WPR, między 
innymi poprzez sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich między państwa 
członkowskie, regiony i rolników dzięki 
zaostrzeniu warunków w taki sposób, aby 
dostarczane były dobra publiczne 
oczekiwane przez społeczeństwo, oraz 
dzięki bardziej ukierunkowanym 
płatnościom zapewniającym jak 
największy zysk osiągnięty za pomocą 
środków publicznych; wzywa do 
definitywnego odejścia od historycznych 
kryteriów podziału środków na dopłaty 
bezpośrednie;

Or. pl

Poprawka 479
Reimer Böge, Albert Deß w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
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które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych; podkreśla, że wymaga to 
utrzymania systemu dwóch filarów w 
ramach WPR, podczas gdy uwagę należy 
poświęcić uproszczeniu mechanizmów 
płatności, kontroli i sankcji.

Or. en

Poprawka 480
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
sprawiedliwą i równomierną dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

Or. pl
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Poprawka 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. uważa, że rolników można byłoby 
nagradzać za cenne dobra publiczne i 
usługi dostarczane w ramach zarządzania 
środowiskiem rolnym i zachęcać do 
rozwijania tej roli; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosków dotyczących 
reformy WPR, które miałyby na celu 
bardziej skuteczny i efektywny przydział i 
wykorzystanie budżetu WPR, między 
innymi poprzez bardziej sprawiedliwą 
dystrybucję płatności bezpośrednich dzięki 
zaostrzeniu warunków w taki sposób, aby 
dostarczane były dobra publiczne 
oczekiwane przez społeczeństwo, oraz 
dzięki bardziej ukierunkowanym 
płatnościom zapewniającym jak 
największy zysk osiągnięty za pomocą 
środków publicznych;

Or. en

Poprawka 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 

49. Wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
sprawiedliwą dystrybucję płatności 
bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
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społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

Or. en

Poprawka 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
mniejszego budżetu WPR, poprzez 
zaostrzenie warunków w taki sposób, aby 
dostarczane były dobra publiczne 
oczekiwane przez społeczeństwo, oraz 
dzięki bardziej ukierunkowanym 
płatnościom zapewniającym jak 
największy zysk osiągnięty za pomocą 
środków publicznych;

Or. en

Poprawka 484
José Bové, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 

49. Wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
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efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich między państwa 
członkowskie i rolników dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

Or. en

Poprawka 485
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
bardziej sprawiedliwą dystrybucję 
płatności bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

49. Wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków dotyczących reformy WPR, 
które miałyby na celu bardziej skuteczny i 
efektywny przydział i wykorzystanie 
budżetu WPR, między innymi poprzez 
sprawiedliwą dystrybucję płatności 
bezpośrednich dzięki zaostrzeniu 
warunków w taki sposób, aby dostarczane 
były dobra publiczne oczekiwane przez 
społeczeństwo, oraz dzięki bardziej 
ukierunkowanym płatnościom 
zapewniającym jak największy zysk 
osiągnięty za pomocą środków 
publicznych;

Or. de

Poprawka 486
Patrice Tirolien
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Projekt rezolucji
Ustęp 49a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. zwraca uwagę, że niestabilność rynku 
rolnego ma kluczowe znaczenie dla 
kryzysów żywności w Europie i na 
świecie; wyraża oczekiwanie, że 
zmieniona WPR będzie dysponowała 
środkami do zlikwidowania tego 
problemu;

Or. fr

Poprawka 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 49b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49b. zwraca uwagę, że WPR jako jedna z 
dziedzin polityki wewnętrznej UE wywiera 
negatywny wpływ na państwa trzecie, w 
szczególności na kraje rozwijające się i w 
związku z tym będzie musiała przestrzegać 
zasadę spójnej polityki przy rozwijaniu 
przyszłych wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 488
Bas Eickhout, José Bové

Projekt rezolucji
Ustęp 49c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49c. uważa w szczególności, że płatności w 
ramach pierwszego filara powinny być 
uwarunkowane wprowadzeniem 
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zrównoważonych praktyk rolnych i 
połączeniem godziwego zatrudnienia z 
zasadą wzajemnej zgodności, co zaczyna 
być ekologicznie skuteczne, efektywne 
administracyjnie i stanowi punkt 
odniesienia dla równowagi i aktywnego 
zbilansowania produkcji roślinnej z 
produkcją zwierzęcą, poprzez 
ograniczenie gęstości inwentarza żywego i 
wprowadzenie obowiązkowego większego 
płodozmianu;

Or. en

Poprawka 489
Bas Eickhout, José Bové

Projekt rezolucji
Ustęp 49d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49d. uważa, że takie płatności powinny 
być horyzontalne, ale przy tym 
zróżnicowane ze względu na szczególne 
warunki geograficzne lub 
infrastrukturalne, takie jak regiony w 
niekorzystnym położeniu, obszary o 
wysokiej wartości przyrodniczej, 
wrażliwość na zmianę klimatu itp., w ten 
sposób obejmując również płatności na 
rzecz obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania;

Or. en

Poprawka 490
Bas Eickhout, José Bové

Projekt rezolucji
Ustęp 49e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

49e. jest zadania, że należy całkowicie 
zlikwidować dopłaty eksportowe i 
wykluczyć dalsze płatności, które 
wspierają inwestowanie w chów i 
przetwórstwo o charakterze przemysłowym 
oraz płatności dla właścicieli gruntów, 
którzy nie prowadzą aktywnej produkcji 
rolnej lub działalności związanej z 
ochroną przyrody;

Or. en

Poprawka 491
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

skreślony

Or. en

Poprawka 492
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 

skreślony
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programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

Or. en

Poprawka 493
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. utrzymuje, że zważywszy na reformę
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego należy 
znacznie zmniejszyć przydzielone kwoty;

Or. en

Poprawka 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. utrzymuje, że kwoty przydzielone na 
WPR w następnym okresie programowania 
finansowego należy poddać przeglądowi, 
gdyż ograniczone zasoby UE muszą być 
wykorzystane w sposób bardziej efektywny 
i lepiej ukierunkowany z punktu widzenia 
strategii „Europa 2020”; może wystąpić 
potrzeba zmniejszenia udziału WPR w 
budżecie UE, aby zapewnić środki na 
inwestycje w edukację, infrastrukturę, 
badania i innowacje, również korzystnych 
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dla społeczności rolniczej;

Or. en

Poprawka 495
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. utrzymuje, że zważywszy na reformę 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR powinny być 
stopniowo zmniejszane, bez szkody dla 
drobnych rolników lub zapewnienia dóbr 
publicznych, które polityka ta gwarantuje;

Or. pt

Poprawka 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. utrzymuje, że ograniczone i precyzyjne 
cięcia WPR mogą stać się możliwe w 
zależności od wyników obecnej reformy
WPR;

Or. en
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Poprawka 497
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR powinny być 
wystarczające do realizacji przyjętych 
celów;

Or. en

Poprawka 498
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, przyznanie środków budżetowych 
na następny okres finansowania powinno 
być nastawione na rozwój zatrudnienia w 
sektorze rolnictwa oraz zaspokojenie 
potrzeb obszarów wiejskich;

Or. de

Poprawka 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 50. utrzymuje, że kwoty przydzielone na 
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zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

WPR w następnym okresie 
programowania finansowego powinny 
uwzględniać potrzebę znacznej zmiany 
priorytetów w ramach wieloletnich ram 
finansowych, aby w pełni sfinansować 
priorytety strategii „Europa 2020”, które 
wywierają największy wpływ na rosnące 
bezrobocie i poziom wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 500
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. Utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. Utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie lub zwiększone;

Or. it

Poprawka 501
Bas Eickhout, José Bové

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. Utrzymuje, że zważywszy na szeroki
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 

50. Utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
zreformowanej w ten sposób WPR, w 
następnym okresie programowania 
finansowego kwoty przydzielone na WPR 
w budżecie na rok 2013 powinny być co 
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na tym samym poziomie; najmniej utrzymane na tym samym 
poziomie;

Or. en

Poprawka 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie;

50. utrzymuje, że zważywszy na szeroki 
zakres zadań i celów, których ma dotyczyć 
WPR, w następnym okresie 
programowania finansowego kwoty 
przydzielone na WPR w budżecie na rok 
2013 powinny być co najmniej utrzymane 
na tym samym poziomie, z 
uwzględnieniem rewaloryzacji powiązanej 
z wskaźnikiem inflacji w Europie;

Or. en

Poprawka 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 50a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. podkreśla ponadto, że środki 
niewykorzystane lub umorzone muszą 
pozostać w budżecie WPR i nie mogą być 
wykorzystywane do finansowania innych 
dziedzin polityki;

Or. en
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Poprawka 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 50b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50b. podkreśla, że budżet WPR powinien 
być wykorzystywany do nagradzania 
rolników, którzy prowadzą gospodarstwo 
rolne w sposób zrównoważony, że przez 
WPR należy zachęcać rolników do 
ochrony i promowania wspólnych dóbr, 
takich jak różnorodność biologiczna, 
składowanie dwutlenku węgla, funkcja 
działu wodnego itp.; uważa, że WPR 
powinna również wspierać wytwarzanie 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 505
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 50c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50c. wzywa ponadto Komisję do 
udostępnienia dodatkowych środków 
przeznaczonych bezpośrednio na 
innowacje w rolnictwie, tak aby 
innowacyjność mogła odgrywać 
ważniejszą rolę w ramach przyszłej WPR;

Or. nl

Poprawka 506
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 51
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Projekt rezolucji Poprawka

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, w jakim stopniu 
można by osiągnąć większą synergię w 
przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w 
ramach EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów;

skreślony

Or. en

Poprawka 507
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, w jakim stopniu 
można by osiągnąć większą synergię w 
przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w 
ramach EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów;

skreślony

Or. en
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Poprawka 508
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, w jakim stopniu 
można by osiągnąć większą synergię w 
przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w 
ramach EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów;

51. apeluje o większą koordynację 
europejskiej polityki spójności i WPR w 
celu wzmocnienia podejścia terytorialnego;

Or. en

Poprawka 509
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, w jakim stopniu 
można by osiągnąć większą synergię w 
przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w 
ramach EFRROW i innych odpowiednich 

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
z pozostałymi funduszami, które powodują 
skutki terytorialne, w ramach wspólnej 
strategii, która określa wspólne priorytety 
w stosunku do inwestycji;
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instrumentów;

Or. pt

Poprawka 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, w jakim stopniu
można by osiągnąć większą synergię w 
przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w 
ramach EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów;

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o przedstawienie konkretnych 
propozycji, jak można by osiągnąć większą 
synergię w przypadku funduszy 
przeznaczonych na działalność 
niezwiązaną z rolnictwem w ramach 
EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów; oczekuje, że wydatki 
powiązane z ekonomiczną dywersyfikacją 
w regionach, gdzie rolnictwo traci 
znaczenie wzrosną podczas kolejnych 
wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 511
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

51. apeluje o większą koordynację 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, w jakim stopniu 
można by osiągnąć większą synergię w 
przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w 
ramach EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów;

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
pozostałych funduszy spójności i funduszy 
strukturalnych w celu wzmocnienia 
podejścia terytorialnego; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, w jakim stopniu 
można by osiągnąć większą synergię w 
przypadku funduszy przeznaczonych na 
działalność niezwiązaną z rolnictwem w 
ramach EFRROW i innych odpowiednich 
instrumentów i zakresu w jakim środki 
należy przekazać do EFRROW;

Or. de

Poprawka 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Projekt rezolucji
Ustęp 51a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a. uważa, że programy rozwoju 
obszarów wiejskich powinny integrować 
cele związane z rolnictwem, środowiskiem 
i polityką spójności z podejściem 
terytorialnym o nowej typologii obszarów 
wiejskich, biorąc w większym stopniu pod 
uwagę gęstość zaludnienia, sytuację 
kulturalną i społeczno-ekonomiczną oraz 
specyficzne cechy i potrzeby, uznając 
różnice między terytoriami i poprawę 
sprawowania rządów na szczeblu 
terytorialnym na obszarach wiejskich 
przez korzystanie z pomyślnie 
przeprowadzonych inicjatyw z udziałem 
partnerstw horyzontalnych i 
wertykalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnych działań 
badawczych, poprawą lokalnej 
infrastruktury publicznej, wspieraniu 
tworzenia niewielkich dobrze 
prosperujących firm, wspieraniu 
przedsięwzięć w dziedzinie energii 
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odnawialnej oraz lepszych praktyk wobec 
inwentarza żywego;

Or. en

Poprawka 513
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb)
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;

52. uważa, że wspólna polityka 
rybołówstwa (WPRyb) powinna zostać 
zakończona, gdyż nie okazała się 
skuteczna i nie chroni zasobów rybnych;

Or. en

Poprawka 514
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 52
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Projekt rezolucji Poprawka

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa konieczna jest 
radykalna zmiana kierunku, promowanie 
technik połowu o niskim oddziaływaniu, 
zmniejszenie zużycia energii oraz 
zlikwidowanie nadmiernej zdolności 
połowowej, przy jednoczesnym 
wstrzymaniu środków na modernizację 
statków, aby ułatwić pełne odzyskanie 
zasobów rybnych i rozwiązać problemy 
społeczne związane z niezbędnym 
ograniczeniem nakładów połowowych; 
zwraca uwagę na potrzebę większego 
ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie, dzięki 
wsparciu gospodarowania siedliskami, 
lepszej selektywności rybołówstwa 
morskiego i śródlądowego i oczekuje, że w 
okresie obowiązywania następnych WRF 
wzrosną wydatki związane z 
dywersyfikacją działalności gospodarczej 
w regionach, w których następuje zanik 
rybołówstwa, lepsze monitorowanie i 
gromadzenie danych oraz koordynacja
kontroli; 

Or. en

Poprawka 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 52
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Projekt rezolucji Poprawka

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz 
wydatki na koordynację kontroli;

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
akwakultury oraz jego działalność są 
często głównym źródłem utrzymania i 
zrównoważonego zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że do
realizacji swoich nowych celów 
zreformowana wspólna polityka 
rybołówstwa (WPRyb) będzie potrzebować 
odpowiednich środków finansowych po 
2013 r., aby osiągnąć średnio- i 
długoterminowe cele mające zapewnić 
trwałość i wzmocnienie sektora 
rybołówstwa i akwakultury oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne i ekonomiczne 
związane z niezbędnym ograniczeniem 
nakładów połowowych; zwraca uwagę na 
długoterminową strategię szybkiego i 
trwałego odtworzenia zasobów rybnych, 
zgodnie z zasadą maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu pozwalającego 
osiągnąć stabilny i trwały sektor 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 

52. podkreśla, że zasoby rybne stanowią 
dobro publiczne o istotnym znaczeniu dla 
europejskiego i globalnego 
bezpieczeństwa żywnościowego; zwraca 
uwagę, że sektor rybołówstwa i jego 
działalność są często jedynym źródłem 
utrzymania i zatrudnienia, w szczególności 
w regionach przybrzeżnych, wyspowych i 
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osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;

peryferyjnych; uważa, że reforma 
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) 
wymagać będzie odpowiednich środków 
finansowych po 2013 r., aby osiągnąć 
średnio- i długoterminowe cele mające 
zapewnić stabilność i trwałość sektora 
rybołówstwa oraz ułatwić odzyskanie 
zasobów rybnych i rozwiązać problemy 
społeczne związane z niezbędnym 
ograniczeniem nakładów połowowych; 
zwraca uwagę, że Europejski Fundusz 
Rybacki należy przeznaczyć na wsparcie 
bardziej zrównoważonych praktyk 
rybackich, a także na poprawę 
ekosystemów morskich; podkreśla również 
znaczenie zagwarantowania praw 
pracowniczych przez politykę opieki 
społecznej oraz upewnienie się, że połowy 
paszowe odbywają się z poszanowaniem 
tej zasady i dlatego oczekuje, że w okresie 
obowiązywania następnych WRF wzrosną 
wydatki związane z dywersyfikacją 
działalności gospodarczej w regionach, w 
których następuje zanik rybołówstwa, oraz 
wydatki na koordynację kontroli; wzywa do 
należytego finansowania lepszego 
wsparcia akwakultury, zintegrowanej 
polityki morskiej i badań ekosystemów 
morskich; 

Or. en

Poprawka 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
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będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;

będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie, przy 
jednoczesnym zwróceniu szczególnej 
uwagi na sektor łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i działania z nim związane i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;

Or. en

Poprawka 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
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większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;

większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach 
najbiedniejszych państw członkowskich, w
których następuje zanik rybołówstwa, oraz 
wydatki na koordynację kontroli;

Or. en

Poprawka 519
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; zwraca uwagę na potrzebę 
większego ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;

52. zwraca uwagę, że sektor rybołówstwa i 
jego działalność są często jedynym 
źródłem utrzymania i zatrudnienia, w 
szczególności w regionach przybrzeżnych, 
wyspowych i peryferyjnych; uważa, że 
wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) 
będzie potrzebować odpowiednich 
środków finansowych po 2013 r., aby 
osiągnąć średnio- i długoterminowe cele 
mające zapewnić stabilność i trwałość 
sektora rybołówstwa oraz ułatwić 
odzyskanie zasobów rybnych i rozwiązać 
problemy społeczne związane z 
niezbędnym ograniczeniem nakładów 
połowowych; uznaje potrzebę lepszej 
koordynacji z polityką spójności; zwraca 
uwagę na potrzebę większego 
ukierunkowania wsparcia na 
zrównoważone praktyki rybackie i 
oczekuje, że w okresie obowiązywania 
następnych WRF wzrosną wydatki 
związane z dywersyfikacją działalności 
gospodarczej w regionach, w których 
następuje zanik rybołówstwa, oraz wydatki 
na koordynację kontroli;
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Or. en

Poprawka 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 52a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. podkreśla, że większą uwagę należy 
zwrócić na czynniki, które wywierają 
negatywny wpływ na siedliska morskie 
oraz zaburzają ekosystemy i różnorodność 
biologiczną, takie jak zakwaszenie 
oceanów, wzrost temperatury oceanów i 
mórz, erozja wybrzeża oraz oddziaływanie 
na środowisko działalności wydobywczej i 
transportu morskiego;

Or. en

Poprawka 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Śródtytuł 

Projekt rezolucji Poprawka

Zmiana klimatu i wydajne 
wykorzystywanie zasobów

Środowisko naturalne, zmiana klimatu i 
wydajne wykorzystywanie zasobów

Or. en

Poprawka 522
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Śródtytuł 
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Projekt rezolucji Poprawka

Zmiana klimatu i wydajne 
wykorzystywanie zasobów

Zmiana klimatu, środowisko i wydajne 
wykorzystywanie zasobów

Or. en

Poprawka 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Zmiana klimatu i wydajne 
wykorzystywanie zasobów

Zmiana klimatu, różnorodność biologiczna
i wydajne wykorzystywanie zasobów

Or. en

Poprawka 524
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być 
wiodącą siłą podczas transformacji w 
kierunku zrównoważonej gospodarki i 
promować przejście w kierunku 
społeczeństwa wykorzystującego 
technologie niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to 
osiągnąć między innymi poprzez 
ograniczenie zużycia energii, 
decentralizację dostaw energii, 
zwiększenie zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych i zapewnienie odporności 
ekosystemu;

skreślony
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Or. en

Poprawka 525
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

53. uznaje znaczenie przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym w Europie; wzywa 
Komisję do przedłożenia wniosku 
dotyczącego nowego Funduszu na rzecz 
Innowacyjności i Zrównoważonego 
Rozwoju; podkreśla, że UE powinna być
wiodącą siłą podczas transformacji w 
kierunku zrównoważonej gospodarki i 
promować przejście w kierunku 
społeczeństwa wykorzystującego 
technologie niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

Or. en

Poprawka 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
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niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

niskoemisyjne, wraz z konkurencyjnym 
przemysłem europejskim i przystępnymi 
cenami energii, aby zagwarantować czyste 
i zdrowe otoczenie naturalne; podkreśla, że 
należy to osiągnąć między innymi poprzez 
ograniczenie zużycia energii, którego 
warunek wstępny stanowi sprawne 
działanie rynku wewnętrznego i 
infrastruktury, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu; podkreśla, że 
Parlament Europejski musi poważnie 
traktować ubóstwo energetyczne w świetle 
stale rosnących cen energii;

Or. en

Poprawka 527
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie oparte na 
trwałych zasobach bezemisyjnych i 
efektywnych energetycznie, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii we wszystkich sektorach, 
decentralizację dostaw energii, 
zwiększenie zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych, lepszą ochronę 
różnorodności biologicznej i zapewnienie 
odporności ekosystemu, efektywne 
wykorzystanie zasobów, recykling i 
gospodarowanie odpadami;
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Or. en

Poprawka 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to 
osiągnąć między innymi poprzez 
ograniczenie zużycia energii, 
decentralizację dostaw energii, 
zwiększenie zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych i zapewnienie odporności 
ekosystemu;

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne; w związku z tym wzywa do 
przyjęcia środków pozwalających 
zachować konkurencyjność europejskiego 
przemysłu; podkreśla, że należy to 
osiągnąć między innymi poprzez lepszą 
efektywność energetyczną, środki 
pozwalające zagwarantować przystępne 
ceny energii oraz ostateczne utworzenie 
rynku wewnętrznego; podkreśla, że bardzo 
poważnie traktuje temat ubóstwa 
energetycznego spowodowanego stałym 
wzrostem cen energii, co może częściowo 
wyjaśniać wysoki poziom nałożonych 
opłat i wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zrobiły to samo, 
również wobec braku funduszy 
budżetowych na wsparcie socjalne;

Or. de

Poprawka 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
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zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne w ekologicznych granicach 
planety, aby zachować konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i zagwarantować 
czyste i zdrowe otoczenie naturalne; 
podkreśla, że należy to osiągnąć między 
innymi poprzez ograniczenie zużycia 
energii, decentralizację dostaw energii, 
zwiększenie zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych i zapewnienie odporności 
ekosystemu;

Or. en

Poprawka 530
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, z uwzględnieniem 
uwarunkowań krajowych, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

Or. pl

Poprawka 531
Christian Ehler
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Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych, zintensyfikowanie 
badań nad syntezą jądrową i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

Or. en

Poprawka 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych i zapewnienie 
odporności ekosystemu;

53. podkreśla, że UE powinna być wiodącą 
siłą podczas transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i promować 
przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie 
niskoemisyjne, aby zachować 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i zagwarantować czyste i zdrowe otoczenie 
naturalne; podkreśla, że należy to osiągnąć 
między innymi poprzez ograniczenie 
zużycia energii, decentralizację dostaw 
energii, zwiększenie zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych, lepszą ochronę 
różnorodności biologicznej i zapewnienie 
odporności ekosystemu; uważa, że w tym 
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celu należy kontynuować programy 
wsparcia finansowego różnorodności 
biologicznej, jako jedynego instrumentu 
ochrony tych priorytetów wobec innych 
dziedzin polityki pod względem środków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 53a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. podkreśla znaczenie 
zasobooszczędnej europejskiej 
sztandarowej inicjatywy oraz wysiłki 
podejmowane w celu zerwania zależności 
między wzrostem gospodarczym i 
dobrobytem a wykorzystaniem zasobów 
przez wspieranie przejścia na 
zrównoważoną gospodarkę, podkreśla, że 
skoncentrowanie się na tej istotnej 
zmianie i finansowanie mają zasadnicze 
znaczenie dla wspierającej ją innowacji;

Or. en

Poprawka 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 53b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53b. zauważa, że wywiązanie się ze 
zobowiązania UE do powstrzymania 
utraty różnorodności biologicznej do roku 
2020 i przywrócenia świadczeń 
związanych z ekosystemem w tym terminie 
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będzie miało istotny wkład w pokonanie 
wyzwań UE wobec dostosowania do 
zmiany klimatu; jest w związku z tym 
przekonany, że przyszłe WRF muszą 
odzwierciedlać znaczenie usług 
pełnionych przez zdrowe i zróżnicowane 
biologicznie ekosystemy; w związku z tym 
współfinansowanie sieci Natura 2000 
trzeba zagwarantować ze źródła 
przeznaczonego specjalnie na ten cel w 
nowych ramach budżetowych UE i 
podkreśla znaczenie programu LIFE+ 
jako jedynego instrumentu UE w całości 
poświęconego środowisku;

Or. en

Poprawka 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 53c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53c. podkreśla, że istniejące programy 
wsparcia finansowego, takie jak LIFE+ i 
Natura 2000 zostały z powodzeniem 
wdrożone i wykazały swoje znaczenie dla 
zapewnienia ochrony środowiska i 
przyrody; podkreśla, że w celu dalszej 
ochrony różnorodności biologicznej 
programy te należy kontynuować jako 
jedyne instrumenty obrony tych 
priorytetów przed innymi dziedzinami 
polityki pod względem środków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 536
Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 53d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53d. popiera ponadto utrzymanie dobrego 
dofinansowania funduszu 
środowiskowego (LIFE+) na rzecz 
ochrony przyrody i różnorodności 
biologicznej, aby osiągnąć cele 
środowiskowe UE przez wspieranie 
podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę, 
lepsze wdrażanie polityki środowiskowej 
oraz wspieranie zgodności i dobrego 
sprawowania rządów;

Or. en

Poprawka 537
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 53e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53e. podkreśla, że 27 państw 
członkowskich UE odpowiada za około 
11% światowych emisji CO2, a wobec 
braku porozumienia międzynarodowego 
wszelkie wysiłki jednostronne 
podejmowane przez UE zostałyby 
zniweczone przez wzrost emisji w Stanach 
Zjednoczonych, Chinach i innych 
państwach, w których emisje są znacznie 
wyższe niż w całej UE;

Or. fr

Poprawka 538
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 53f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

53f. ubolewa, że obecnie tylko 6–8% 
budżetu przeznaczone jest na działania 
związane ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 539
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu 
i ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, we wszystkich 
odpowiednich dziedzinach polityki, w tym 
w polityce zewnętrznej; jest przekonany, 
że prawodawstwo i warunkowość 
wydatków UE są głównymi elementami 
pozwalającymi na osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” w tej dziedzinie; 
w związku z tym uważa, że działania 
związane ze zmianą klimatu powinny 
zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

skreślony

Or. en

Poprawka 540
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
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horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie;

Or. pl

Poprawka 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu 
i ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, we wszystkich 
odpowiednich dziedzinach polityki, w tym 
w polityce zewnętrznej; jest przekonany, 
że prawodawstwo i warunkowość 
wydatków UE są głównymi elementami 
pozwalającymi na osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” w tej dziedzinie; w 
związku z tym uważa, że działania 
związane ze zmianą klimatu powinny 
zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

54. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
środków na rzecz zaoszczędzenia energii i 
zmniejszenia w ten sposób zależności od 
importu i wspierania wysiłków na rzecz 
realizacji celów w zakresie ochrony 
klimatu jako zadania przekrojowego we 
wszystkich odpowiednich dziedzinach 
wydatków, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że istniejące 
prawodawstwo i warunkowość wydatków 
UE są głównymi oprócz dobrowolnych 
zobowiązań elementami pozwalającymi na 
osiągnięcie celów związanych z energią i 
ochroną klimatu oraz że Komisja powinna 
dopuścić odpowiedni zakres dodatkowych 
środków wykonawczych z zamiarem 
realizacji założeń strategii „Europa 2020” 
w tej dziedzinie; podkreśla, że przede 
wszystkim potrzebne są działania krajowe 
oraz lokalne i wzywa państwa 
członkowskie do zintensyfikowania 
wysiłków na tych szczeblach;
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Or. de

Poprawka 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
łagodzenie jej i dostosowanie się do tej 
zmiany i ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, we wszystkich 
odpowiednich dziedzinach polityki, w tym 
w polityce zewnętrznej; jest przekonany, 
że prawodawstwo i warunkowość 
wydatków UE są głównymi elementami 
pozwalającymi na osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” w tej dziedzinie; w 
związku z tym uważa, że działania 
związane ze zmianą klimatu powinny 
zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

Or. en

Poprawka 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i
warunkowość wydatków UE są głównymi 

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
– szczególnie środki oszczędzania energii 
– we wszystkich odpowiednich 
dziedzinach polityki, w tym w polityce 
zewnętrznej; jest przekonany, że dobrze 
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elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

wymierzone inicjatywy, takie jak 
warunkowość wydatków UE i 
prawodawstwo są głównymi elementami 
pozwalającymi na osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020” w tej dziedzinie; w 
związku z tym uważa, że działania 
związane ze zmianą klimatu powinny 
zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków oraz że 
należy zapewnić inwestowanie większej 
części dochodu z europejskiego systemu 
handlu emisjami w łagodzenie zmian 
klimatu i innowacje w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej, 
podkreśla wpływ zmiany klimatu na 
zdrowie i konieczność włączenia 
wskaźników dotyczących zdrowia do 
wskaźników środowiskowych; jest 
przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

Or. en
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Poprawka 545
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu, w 
tym zarządzanie obszarami Natura 2000 i 
środkami łagodzenia zmian klimatycznych 
i dostosowania do nich, jak również 
odpowiednich wskaźników (pod kątem 
klimatu i różnorodności biologicznej)
powinny zostać włączone w wiążący 
sposób do wszystkich odpowiednich sekcji 
wydatków, przy jednoczesnej likwidacji 
szkodliwych przedsięwzięć i dotacji;

Or. en

Poprawka 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
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jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków oraz że dla 
wszystkich wydatków UE należy 
wprowadzić instrumenty próby 
klimatycznej;

Or. en

Poprawka 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi 
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków;

54. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia 
horyzontalnego, łączącego środki mające 
na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
we wszystkich odpowiednich dziedzinach 
polityki, w tym w polityce zewnętrznej; 
jest przekonany, że prawodawstwo i 
warunkowość wydatków UE są głównymi
elementami pozwalającymi na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” w tej 
dziedzinie; w związku z tym uważa, że 
działania związane ze zmianą klimatu 
powinny zostać włączone do wszystkich 
odpowiednich sekcji wydatków; 
przypomina, że zmiana klimatu 
spowodowana jest głównie emisjami 
państw uprzemysłowionych i w związku z 
tym podkreśla globalną odpowiedzialność, 
jaką UE ponosi za uporanie się ze zmianą 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 548
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
wprowadzenie kryteriów środowiskowych i 
zwiększenie wydajności wykorzystywania 
zasobów i efektywności energetycznej w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu, 
jest jednym z podstawowych celów 
strategii „Europa 2020”;

skreślony

Or. en

Poprawka 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
wprowadzenie kryteriów środowiskowych i 
zwiększenie wydajności wykorzystywania 
zasobów i efektywności energetycznej w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu, 
jest jednym z podstawowych celów 
strategii „Europa 2020”;

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
zwiększenie wydajności wykorzystywania 
zasobów i efektywności energetycznej, jest 
jednym z podstawowych celów strategii 
„Europa 2020”;

Or. de

Poprawka 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori
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Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
wprowadzenie kryteriów środowiskowych 
i zwiększenie wydajności 
wykorzystywania zasobów i efektywności 
energetycznej w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu, jest jednym z 
podstawowych celów strategii „Europa 
2020”;

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
sprawiedliwe zrównoważenie kryteriów 
ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych oraz poprzez zwiększenie 
wydajności wykorzystywania zasobów i 
efektywności energetycznej w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu, jest 
jednym z podstawowych celów strategii 
„Europa 2020”;

Or. it

Poprawka 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
wprowadzenie kryteriów środowiskowych 
i zwiększenie wydajności 
wykorzystywania zasobów i efektywności 
energetycznej w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu, jest jednym z 
podstawowych celów strategii „Europa 
2020”;

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
wprowadzenie kryteriów środowiskowych, 
stopniowe wycofanie substancji 
szkodliwych dla środowiska i zwiększenie 
wydajności wykorzystywania zasobów i 
efektywności energetycznej w celu 
przeciwdziałania zmianie klimatu, jest 
jednym z podstawowych celów strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 552
Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
wprowadzenie kryteriów środowiskowych 
i zwiększenie wydajności 
wykorzystywania zasobów i efektywności 
energetycznej w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu, jest jednym z 
podstawowych celów strategii „Europa 
2020”;

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 
wprowadzenie kryteriów środowiskowych 
i zwiększenie wydajności 
wykorzystywania zasobów i efektywności 
energetycznej w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu, jest jednym z celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. pl

Poprawka 553
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera zatem sugestię zawartą przez 
Komisję w przeglądzie budżetu dotyczącą 
wprowadzenia obowiązku wskazywania w 
przejrzysty sposób przypadków, w których 
programy sektorowe wspierały cele z 
zakresu klimatu i energetyki, określone 
jako 20/20/20, zawarte w strategii „Europa 
2020” i przyczyniły się do osiągnięcia 
celów inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”;

56. popiera zatem sugestię zawartą przez 
Komisję w przeglądzie budżetu dotyczącą 
wskazywania w przejrzysty sposób 
przypadków, w których programy 
sektorowe wspierały cele z zakresu klimatu 
i energetyki, określone jako 20/20/20, 
zawarte w strategii „Europa 2020” i 
przyczyniły się do osiągnięcia celów 
inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”;

Or. pl

Poprawka 554
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 56
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Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera zatem sugestię zawartą przez 
Komisję w przeglądzie budżetu dotyczącą 
wprowadzenia obowiązku wskazywania w 
przejrzysty sposób przypadków, w których 
programy sektorowe wspierały cele z 
zakresu klimatu i energetyki, określone 
jako 20/20/20, zawarte w strategii „Europa 
2020” i przyczyniły się do osiągnięcia 
celów inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”;

56. popiera zatem sugestię zawartą przez 
Komisję w przeglądzie budżetu dotyczącą 
wprowadzenia obowiązku wskazywania w 
przejrzysty sposób umożliwiający pomiar 
przypadków, w których programy 
sektorowe pomagają osiągnąć cele z 
zakresu klimatu i energetyki, określone 
jako 20/20/20, zawarte w strategii „Europa 
2020” i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” i w 
jaki sposób;

Or. en

Poprawka 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. popiera zatem sugestię zawartą przez 
Komisję w przeglądzie budżetu dotyczącą 
wprowadzenia obowiązku wskazywania w 
przejrzysty sposób przypadków, w których 
programy sektorowe wspierały cele z 
zakresu klimatu i energetyki, określone 
jako 20/20/20, zawarte w strategii „Europa 
2020” i przyczyniły się do osiągnięcia 
celów inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”;

56. popiera sugestię zawartą przez Komisję 
w przeglądzie budżetu dotyczącą 
wprowadzenia obowiązku wskazywania w 
przejrzysty sposób przypadków, w których 
programy sektorowe wspierały cele z
zakresu klimatu i energetyki, określone 
jako 20/20/20, zawarte w strategii „Europa 
2020” i przyczyniły się do osiągnięcia 
celów inicjatywy przewodniej „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów”; 
podkreśla jednak, że ochrona klimatu nie 
może dominować we wszystkich 
dziedzinach;

Or. de

Poprawka 556
Frank Engel
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Projekt rezolucji
Ustęp 56a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56a. stwierdza, że UE zobowiązała się do 
wypłacenia około 7 mld euro rocznie na 
zmniejszenie skutków zmiany klimatu w 
krajach rozwijających się po 2012 r. oraz 
że międzynarodowe zobowiązania na 
okres po 2020 r. sięgają łącznie 100 mld 
dolarów rocznie, z czego trzecia część,
przy utrzymaniu obecnych proporcji, 
będzie musiała spocząć na UE; domaga 
się wiarygodnego przydzielenia środków 
na pokrycie zobowiązania europejskiego i 
przypomina, że takie środki oznaczać 
mogą konieczność przeznaczenia 
wyłącznie na ten cel środków pozyskanych 
z podatku od transakcji finansowych i 
emisji dwutlenku węgla, w ten sposób 
wykluczając je z ogólnej puli środków 
budżetowych UE; 

Or. en

Poprawka 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 56b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56b. podkreśla, że obecne i przyszłe 
zobowiązania dotyczące wydatków, 
których celem jest pomoc krajom 
rozwijającym się w zwalczaniu zmiany 
klimatu lub dostosowanie do jej skutków 
muszą stanowić uzupełnienie obecnych 
środków budżetowych na rozwój, przy 
utrzymaniu odpowiedniego poziomu 
spójności między tymi dwoma rodzajami 
polityki; wzywa zatem do utworzenia 
wyraźniej struktury określającej przydział 
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funduszy przeznaczonych na sektor 
rozwoju z jednej strony oraz na 
złagodzenie skutków zmiany klimatu dla 
krajów rozwijających się z drugiej strony;

Or. en

Poprawka 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 56c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56c. zajmuje stanowisko, że dla nowych 
przedsięwzięć finansowanych z budżetu 
UE należy przeprowadzić ocenę 
oddziaływania na klimat; uważa to za 
ważne, aby upewnić się co do 
uwzględnienia kwestii związanych z 
klimatem w budżecie UE;

Or. en

Poprawka 559
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 56d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Energetyka

56d. podkreśla, że według szacunków 
Komisji potrzebne jest znaczne 
zwiększenie inwestycji kapitałowych na 
rzecz skutecznych systemów energii 
węglowej i transportu; wskazuje, że budżet 
UE może również tutaj przynieść wartość 
dodaną dzięki połączeniu środków, 
przyciągnięciu dalszych środków 
publicznych i prywatnych lub szybkiemu 
uruchomieniu przedsięwzięć, gdyż 
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efektywność energetyczna i przejście na 
odnawialne źródła energii zmniejszy 
średnie koszty paliwa w UE i zależność od 
importu energii, gdyż opóźnienia 
zwiększają koszty;

Or. en

Poprawka 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 56e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56e. zauważa, że wzrost cen energii 
skłania do oszczędzania energii i 
rozwijania energii odnawialnej; zauważa 
również, że według obecnych cen 
światowych wymagane znaczne inwestycje 
można sfinansować bez dotacji 
publicznych; uważa, że w razie 
konieczności udzielenia dotacji w związku 
ze spadkiem cen rynkowych, dotacje 
można sfinansować za pomocą podatku 
energetycznego;

Or. fr

Poprawka 561
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF;
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 

57. uważa, że głównymi priorytetami są 
nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii, które 
wymagają znacznego zwiększenia środków 
budżetowych; wzywa Komisję do 
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Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki; 

opracowania konkretnych poziomów 
odniesienia i dopilnowania, by uzgodnione 
cele zostały osiągnięte i mogły być 
monitorowane w ramach europejskiego 
okresu oceny koordynacji polityki;

Or. pt

Poprawka 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

57. uważa, że nowy Fundusz na rzecz 
Innowacyjności i Zrównoważonego 
Rozwoju powinien nadać priorytet 
rozwijaniu przedsięwzięć dotyczących 
nowych technologii związanych z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki; 

Or. en

Poprawka 563
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wyraża pogląd, że sprostanie 
wyzwaniu, którym jest osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju, poprzez 

skreślony
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wprowadzenie kryteriów środowiskowych i 
zwiększenie wydajności wykorzystywania 
zasobów i efektywności energetycznej w 
celu przeciwdziałania zmianie klimatu, 
jest jednym z podstawowych celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 564
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny
być dywersyfikowanie źródeł dostaw i dróg 
tranzytu energii, nowe technologie 
związane z odnawialnymi źródłami energii 
i polityki dotyczące oszczędności energii; 
zwraca uwagę na znaczenie poszukiwań i 
eksploatacji własnych zasobów 
energetycznych na ternie krajów 
członkowskich Unii Europejskiej; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

Or. pl

Poprawka 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 57
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Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać technologie, szczególnie w 
dziedzinie oszczędności energii; podkreśla 
potrzebę dalszych badań, w tym nad 
nowymi formami energii odnawialnej; 
wzywa Komisję do opracowania 
konkretnych poziomów odniesienia i 
dopilnowania, by uzgodnione cele zostały 
osiągnięte i mogły być monitorowane w 
ramach europejskiego okresu oceny 
koordynacji polityki;

Or. de

Poprawka 566
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
być realnie technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

Or. en

Poprawka 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE
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Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii i wzywa do 
zwiększenia środków europejskich w tych 
dziedzinach; wzywa Komisję do 
opracowania konkretnych poziomów 
odniesienia i dopilnowania, by uzgodnione 
cele zostały osiągnięte i mogły być 
monitorowane w ramach europejskiego 
okresu oceny koordynacji polityki lub w 
odniesieniu do krajowych planów 
działania w dziedzinie efektywności 
energetycznej, które Komisja powinna 
móc odrzucić, jeżeli nie będą zgodne z 
nadrzędnym celem efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 

57. Jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
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polityki; polityki, pod warunkiem zachowania 
minimalnego zakresu biurokratyzacji;

Or. de

Poprawka 569
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii; wzywa 
Komisję do opracowania konkretnych 
poziomów odniesienia i dopilnowania, by 
uzgodnione cele zostały osiągnięte i mogły 
być monitorowane w ramach 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki;

57. jest przekonany, że należy zwiększyć 
udział energetyki w następnych WRF; 
uważa, że głównymi priorytetami powinny 
pozostać nowe technologie związane z 
odnawialnymi źródłami energii i polityki 
dotyczące oszczędności energii;

Or. en

Poprawka 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 57a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. ponownie podkreśla znaczenie 
dywersyfikacji koszyka energetycznego 
UE przy pełnym poszanowaniu wyboru 
każdego państwa członkowskiego, który 
powinien dążyć do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw, konkurencyjności 
i długookresowej trwałości; uznaje w tym 
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kontekście potrzebę dokładnego 
rozważenia bezpieczeństwa 
energetycznego, jako kwestii przekrojowej, 
która powinna być zgodna z priorytetami 
obowiązującymi w całej UE; 

Or. en

Poprawka 571
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 57b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57b. podkreśla, że obecne wydatki na 
przedsięwzięcia w dziedzinie energii 
odzwierciedlają złą hierarchię 
priorytetów, gdzie więcej pieniędzy 
przeznacza się na badania jądrowe niż na 
badania pozostałych źródeł energii i 
więcej wydatków przeznacza się na 
infrastrukturę do wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla i energię 
konwencjonalną niż na energię 
odnawialną w planie naprawczym; uważa 
również, że późne wprowadzenie 
kwalifikowalności wydatków na 
efektywność energetyczną w budownictwie 
wszystkich państw UE i ograniczenie jej 
do 4% całości środków EFRR stanowi 
niewykorzystaną możliwość, którą trzeba 
lepiej uwzględnić w nowych WRF;

Or. en

Poprawka 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 57c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

57c. uważa, że masowe inwestycje 
przewidziane w strategii energetycznej UE 
na następne 10 lat powinny przede 
wszystkim pochodzić z sektora prywatnego 
i nie byłoby to możliwe bez stworzenia 
odpowiednich bodźców przy pomocy 
funduszy UE i krajowych, szczególnie w 
dziedzinie połączeń transgranicznych, 
modernizacji istniejącej sieci przesyłowej, 
lepszej efektywności energetycznej 
budynków, utworzenia jednolitego rynku 
energii oraz połączenia istniejących „wysp 
energetycznych”; europejskie źródła 
środków, takie jak fundusze strukturalne i 
obligacje na rzecz projektów powinny 
zostać udostępnione na większą skalę, aby 
zrealizować cele przyjęte przez UE w 
dziedzinie energii; nadmierne 
uzależnienie od funduszy spójności 
zaburzyłoby budżet UE i spowodowało 
znaczne niedofinansowanie sektora 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 57d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57d. zauważa, że w dążeniu do stabilnego 
zużycia energii szczególną uwagę należy 
poświęcić obywatelom europejskim w 
trudnej sytuacji, którzy stanęli wobec 
ubóstwa energetycznego lub są nim 
zagrożeni, możliwe powinno być 
wykorzystanie funduszy UE do wsparcia 
tych grup w trudnej sytuacji, jeżeli 
dokonują ulepszeń na rzecz efektywności 
energetycznej;
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Or. en

Poprawka 574
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

skreślony

Or. en

Poprawka 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

58. podkreśla potrzebę zapewnienia
wystarczającego finansowania badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i 
demonstracji w dziedzinie energii w celu 
rozwoju czystej energii dostępnej dla 
wszystkich; zwraca uwagę na brak 
funduszy na przyjęty już europejski 
strategiczny plan w dziedzinie technologii 
energetycznych (plan SET) i wzywa do 
jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

Or. en
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Poprawka 576
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju 
zrównoważonej energii dostępnej dla 
wszystkich; zwraca uwagę na brak 
funduszy na część przyjętego już 
europejskiego strategicznego planu w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(plan SET), która nie dotyczy energii 
jądrowej i wzywa do jego pełnej realizacji 
w okresie obowiązywania następnych 
WRF;

Or. en

Poprawka 577
Herbert Reul, Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii; zwraca uwagę na brak funduszy na 
przyjęty już europejski strategiczny plan w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(plan SET) oraz na technologie, które nie 
zostały jeszcze uwzględnione w tym planie, 
takie jak magazynowanie energii 
elektrycznej i wzywa do jego pełnej 
realizacji w okresie obowiązywania 
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następnych WRF;

Or. de

Poprawka 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET), a 
także na technologie takie jak 
magazynowanie energii elektrycznej, 
których plan ten jeszcze nie objął i wzywa 
do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF; 
podkreśla potrzebę publicznego wsparcia 
finansowego w tej dziedzinie, która 
umożliwi UE postępowanie zgodne z 
porozumieniami międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
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dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji, w tym do 
zapewnienia odpowiednich środków, w 
okresie obowiązywania następnych WRF;

Or. en

Poprawka 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju czystej 
energii dostępnej dla wszystkich; zwraca 
uwagę na brak funduszy na przyjęty już 
europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (plan SET) i 
wzywa do jego pełnej realizacji w okresie 
obowiązywania następnych WRF;

58. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i demonstracji w 
dziedzinie energii w celu rozwoju energii 
odnawialnej dostępnej dla wszystkich; 
zwraca uwagę na brak funduszy na 
przyjęty już europejski strategiczny plan w 
dziedzinie technologii energetycznych 
(plan SET) i wzywa do jego pełnej 
realizacji w okresie obowiązywania 
następnych WRF;

Or. en

Poprawka 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 58a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a. ze względu na ogromne potrzeby w 
dziedzinie transportu i infrastruktury 
energetycznej oraz pozytywne efekty 
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zewnętrzne tych przedsięwzięć, podkreśla 
potrzebę rozwinięcia ram regulacyjnych 
zachęcających do wspierania 
długoterminowych inwestycji publicznych 
i prywatnych w tej dziedzinie; domaga się 
przede wszystkim dostosowania zasad 
rozliczania, opodatkowania i 
sprawozdawczości do specyfiki inwestycji 
tego rodzaju oraz rozwinięcia 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych we współpracy z inwestorami 
długoterminowymi;

Or. en

Poprawka 582
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 58b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58b. uważa, że UE potrzebuje większego 
rozwoju infrastruktury energetycznej i 
inwestycji we własne źródła i zasoby przez 
badanie, eksploatację i wydobycie (np. 
gazu łupkowego, złóż gazu) w celu 
zapewnienia długoterminowego, 
zrównoważonego wzrostu i 
konkurencyjności; w tym kontekście 
popiera utworzenie przedsięwzięcia UE 
polegającego na utworzeniu we 
współpracy z EBI systemu obligacji, który 
zagwarantuje reakcję budżetu UE na 
niechęć inwestorów prywatnych i 
poważnych ograniczeń budżetów 
krajowych; dlatego ponagla Komisję do 
jak najszybszego wystąpienia z 
konkretnymi wnioskami ustawodawczymi 
dotyczącymi wdrożenia tego 
alternatywnego źródła finansowania 
dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych 
o europejskiej wartości dodanej;

Or. en
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Poprawka 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 58c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Europa połączona

58c. odnotowuje znaczenie sektora 
transportu dla polityki przemysłowej UE 
zarówno pod względem wkładu w produkt 
krajowy brutto, jak i pod względem 
zatrudnienia; uważa, że następny okres 
finansowania powinien dać sektorowi 
transportu UE możliwość konsolidacji 
pozycji lidera zielonych, bezpiecznych i 
inteligentnych technologii, które 
przyczyniają się do dalszego rozwoju 
gospodarczego i większej spójności 
gospodarczej i społecznej;

Or. en

Poprawka 584
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Śródtytuł 

Projekt rezolucji Poprawka

Transeuropejskie sieci energetyczne Europejska infrastruktura energetyczna

Or. en

Poprawka 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 59
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Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu;

Or. en

Poprawka 586
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki;
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europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
dywersyfikacji dróg i źródeł dostaw, 
zwiększenia udziału energii odnawialnej, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe na 
finansowanie priorytetowych europejskich 
projektów transgranicznych w dziedzinie 
infrastruktury energetycznej;

Or. en

Poprawka 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho w imieniu grupy PPE
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Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci, w tym rozwinąć duże 
przedsięwzięcia pokazowe i zbudować 
połączenia międzysystemowe, które są 
niezbędne do utworzenia wewnętrznego 
rynku energii, wzajemnych połączeń z 
państwami trzecimi, dywersyfikacji źródeł 
i dróg transportu zwiększających 
bezpieczeństwo dostaw i osiągnięcia celów 
dotyczących energetyki i klimatu; wyraża 
pogląd, że w tej dziedzinie potrzebne są 
znaczne inwestycje w kwocie około 1000 
mld EUR do roku 2020, które przede 
wszystkim należy sfinansować z opłat za 
energię; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich na przedsięwzięcia o 
europejskiej wartości dodanej i jak 
największego wykorzystania szansy, którą 
dają innowacyjne instrumenty finansowe, 
aby sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 589
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
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infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
zwiększenia inwestycji w publiczny sektor 
energii, zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw i osiągnięcia celów dotyczących 
energetyki i klimatu; wyraża pogląd, że w 
tej dziedzinie potrzebne są znaczne 
inwestycje w kwocie około 1000 mld 
EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

Or. pt

Poprawka 590
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR, szczególnie na 
zapewnienie zdolności przesyłowych, w 
tym nowych mocy produkcyjnych i 
inwestowanie w sieć przesyłu energii 
elektrycznej; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
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innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

Or. fi

Poprawka 591
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; przyjmuje do wiadomości, że w 
tej dziedzinie potrzebne są znaczne 
inwestycje szacowane na kwotę około
1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej dzięki wyraźnemu 
skoncentrowaniu się na szybkich 
inwestycjach w energię odnawialną, w 
linie przesyłowe o wysokim napięciu w 
UE, infrastrukturę magazynową i 
zdecentralizowane inteligentne sieci 
dystrybucji; 

Or. en
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Poprawka 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson w imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej;

59. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
modernizacja i poprawa europejskiej 
infrastruktury energetycznej, aby 
zwiększyć poziom inteligencji 
infrastruktury sieci i zbudować połączenia 
międzysystemowe, które są niezbędne do 
utworzenia wewnętrznego rynku energii, 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i 
osiągnięcia celów dotyczących energetyki i 
klimatu; wyraża pogląd, że w tej dziedzinie 
potrzebne są znaczne inwestycje w kwocie 
około 1000 mld EUR; podkreśla potrzebę 
zmaksymalizowania wpływu funduszy 
europejskich i jak największego 
wykorzystania szansy, którą dają 
innowacyjne instrumenty finansowe, aby 
sfinansować priorytetowe europejskie 
projekty w dziedzinie infrastruktury 
energetycznej; podkreśla potrzebę 
przeznaczenia znacznych środków z 
budżetu Unii na innowacyjne instrumenty 
finansowe w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 59a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. widzi możliwość wsparcia przez 
fundusze strukturalne inwestycji 
ukierunkowanych na infrastrukturę 
energetyczną; jest jednak zdania że takie 
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inwestycje muszą się dotyczyć dziedzin, w 
których ograniczenia polityczne i 
geograficzne poważnie uniemożliwiają 
rynkowi zaspokojenie zapotrzebowania na 
energię; wzywa ponadto do dopilnowania, 
aby wsparcie z funduszy strukturalnych 
było zawsze uzależnione od przyjęcia 
komercyjnego podejścia i zgodności z 
zasadą wspólnej odpowiedzialności za 
finansowanie;

Or. de

Poprawka 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 59b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59b. podkreśla potrzebę maksymalizacji 
skutków osiąganych dzięki środkom 
europejskim poprzez odgrywanie roli 
katalizatora w mobilizowaniu, wspólnym 
gromadzeniu i stosowaniu publicznej i 
prywatnej dźwigni finansowej wobec 
środków na infrastrukturę o znaczeniu 
europejskim, w tym południowy korytarz 
gazowy i inne drogi przesyłowe 
umożliwiające dywersyfikację dostaw 
gazu;

Or. en

Poprawka 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 59c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59c. podkreśla, że środki na TEN-E 
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powinny w maksymalnym stopniu 
nadawać priorytetowy charakter 
przedsięwzięciom opartym na energii 
odnawialnej;

Or. en

Poprawka 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Transeuropejskie sieci transportowe Sieci transportowe i transeuropejskie sieci 
transportowe

Or. en

Poprawka 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Transeuropejskie sieci transportowe Sieci transportowe i transeuropejskie sieci 
transportowe

Or. en

Poprawka 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Projekt rezolucji
Ustęp 59d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

59d. przypomina, że transport stanowi 
podstawę działalności gospodarczej i 
społecznej w Europie, że sektor transportu 
generuje 4,6% PKB Unii Europejskiej 
przy zatrudnieniu 9,2 miliona osób oraz że 
sektor ten jest ważny pod względem 
potencjalnego udziału w zapewnieniu 
spójności społecznej, ekonomicznej i 
terytorialnej, gdyż umożliwia również 
komunikację między osobami a 
społecznościami lokalnymi i dostarczenie 
sieci umożliwiającej wzrost handlu 
wewnątrzwspólnotowego oraz 
urzeczywistnienie jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

60. podkreśla, że inwestowanie w 
skuteczną transgraniczną infrastrukturę 
transportową ma w Europie kluczowe 
znaczenie dla ochrony konkurencyjności i 
otworzenia drogi dla długofalowego 
wzrostu gospodarczego po zakończeniu 
kryzysu gospodarczego, przy 
jednoczesnym pobudzeniu europejskiego 
wzrostu w dziedzinie przemysłu i 
technologii, zwiększania zatrudnienia i 
połączenia odizolowanych regionów UE z 
resztą Europy; uważa, że zapewni to 
prawdziwą europejską kluczową sieć,
zamiast nagromadzenia przedsięwzięć 
krajowych oraz powinno poprawić 
spójność społeczną i terytorialną, 
utworzyć zrównoważony i interoperacyjny 
system transportowy oparty na nowych 
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bardziej zielonych i wydajnych z punktu 
widzenia środowiska środkach transportu 
uwzględniających kwestie związane z 
klimatem, jak również poprawić 
bezpieczeństwo, dogodność i dostępność 
dla obywateli europejskich; uznaje 
transport transgraniczny za kluczowy 
priorytet w kolejnych WRF, podobnie jak 
dalszy rozwój Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej;

Or. en

Poprawka 600
Bogusław Liberadzki

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

60. podkreśla, że inwestowanie w 
skuteczną transgraniczną infrastrukturę 
transportową ma w Europie kluczowe 
znaczenie dla ochrony konkurencyjności i 
otworzenia drogi dla długofalowego 
wzrostu gospodarczego po zakończeniu 
kryzysu gospodarczego, przy 
jednoczesnym pobudzeniu europejskiego 
wzrostu w dziedzinie przemysłu i 
technologii, zwiększania zatrudnienia i 
połączenia odizolowanych regionów UE z 
resztą Europy; to spowoduje poprawę 
spójności społecznej i terytorialnej, 
utworzenie zrównoważonego i 
interoperacyjnego systemu 
transportowego opartego na nowych 
bardziej zielonych i wydajnych z punktu 
widzenia środowiska środkach transportu 
uwzględniających kwestie związane z 
klimatem, jak również poprawę 
bezpieczeństwa, dogodności i dostępności 
dla obywateli europejskich; dzięki TEN-T 
możemy osiągnąć Europę efektywnie 
korzystającą z zasobów;
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Or. en

Poprawka 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do zapewnienia
infrastruktury transgranicznej, w którą 
same państwa członkowskie nie 
zainwestowałyby; uważa, że TEN-T 
powinny w związku z tym być priorytetem 
w następnych WRF, jednak należy 
dokonać przeglądu finansowania 
przedsięwzięć priorytetowych w świetle 
osiągniętych postępów i oceny czy 
przedsięwzięcia, na których realizację 
przeznaczono większość wsparcia 
finansowego są w dalszym ciągu 
wiarygodne lub odpowiednie do realizacji 
założeń UE 2020 wobec klimatu i energii, 
czy też założeń dotyczących 
bezpieczeństwa, o których mowa w białej 
księdze Komisji w sprawie transportu;

Or. en

Poprawka 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do rozwoju skutecznej, 
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gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

multimodalnej i wszechstronnej sieci 
transportowej UE oraz rozwiązania 
kwestii braku dostępności i 
interoperacyjności między różnymi 
częściami UE, usunięcia wąskich gardeł i 
zapewniają infrastrukturę transgraniczną, 
w którą same państwa członkowskie nie 
zainwestowałyby; uważa, że TEN-T 
powinny w związku z tym być priorytetem 
w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 603
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł, przez zlikwidowanie barier 
fizycznych, takich jak różna szerokość 
torów, i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby, przy 
jednoczesnym zapewnieniu usunięcia 
barier regulacyjnych dla konkurencji w 
sektorze kolejowym; uważa, że TEN-T 
powinny w związku z tym być priorytetem 
w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną oraz poprawę 
wykorzystania systemów zarządzania 
ruchem i systemów informatycznych, w 
którą same państwa członkowskie nie 
zainwestowałyby; uważa, że TEN-T 
powinny w związku z tym być priorytetem 
w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 605
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być kluczowym priorytetem w 
następnych WRF;

60. uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 606
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 60 
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Projekt rezolucji Poprawka

60. uważa, że transeuropejskie sieci
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T powinny w związku z 
tym być priorytetem w następnych WRF;

uważa, że transeuropejskie sieci 
transportowe (TEN-T) wnoszą istotną 
europejską wartość dodaną, ponieważ 
przyczyniają się do usunięcia wąskich 
gardeł i zapewniają infrastrukturę 
transgraniczną, w którą same państwa 
członkowskie nie zainwestowałyby; 
uważa, że TEN-T, których własność i 
zarządzanie powinny mieć charakter 
publiczny, powinny w związku z tym być 
priorytetem w następnych WRF;

Or. pt

Poprawka 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 60a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60a. uważa, że należy wzmocnić warunki 
przyznawania środków przez 
wprowadzenie zasady, zgodnie z którą 
niewykorzystane środki przepadają 
(anulowanie środków); w razie 
niewykorzystania przyznanych środków, 
niewykorzystane lub anulowane środki z 
funduszu transportowego pozostają w 
budżecie UE i nie są zwracane państwom 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 608
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 61
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Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad 
europejskiej polityki transportowej;

61. uważa, że podwyższenie funduszy 
przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe nie jest 
konieczne;

Or. en

Poprawka 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad 
europejskiej polityki transportowej;

61. uważa, że konieczne jest lepsze 
wykorzystanie funduszy przeznaczonych 
na TEN-T oraz zwiększenie koordynacji 
między środkami dostępnymi na TEN-T a 
funduszami spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe, z 
uwzględnieniem zobowiązań dotyczących 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 61
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Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad 
europejskiej polityki transportowej;

61. uważa, że należy poprawić ocenę 
strategiczną i ocenę przedsięwzięć, a 
rozważenie odpowiednich alternatyw 
powinno być obowiązkowe przy 
podejmowaniu decyzji o przyznaniu
funduszy przeznaczonych na TEN-T, że 
niezbędne jest zwiększenie koordynacji 
między środkami dostępnymi na TEN-T a 
funduszami spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe oraz że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania niektórych wymogów, 
takich jak unikanie kosztów 
zewnętrznych, przyczynienie się do 
przesunięcia modalnego transportu na 
bardziej zrównoważone środki transportu, 
przyjęcie zrównoważonego planu wysokiej 
jakości, w przypadku przedsięwzięć 
powiązanych ze strategiami miejskimi lub 
które wywierają bezpośredni lub pośredni 
wpływ na mobilność miejską;

Or. en

Poprawka 611
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad 
europejskiej polityki transportowej;

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między UE a 
państwami członkowskimi oraz 
zmienionymi wytycznymi TEN-T, a także 
strategicznymi wytycznymi dotyczącymi 
spójności UE, aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie priorytetów 
dotyczących finansowania między UE a 
szczeblem krajowym przy pełniej 
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zgodności z wytycznymi, a w konsekwencji 
lepsze wykorzystanie dostępnych źródeł 
finansowania i zwiększenia jego wartości 
dodanej przy wdrażaniu celów UE;

Or. en

Poprawka 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

61. uważa, że na finansowanie funduszy 
przeznaczonych na TEN-T niezbędna 
będzie łączna inwestycja w wysokości 500 
mld euro w latach 2007–2020, z czego 270 
mld euro na oś priorytetową, przy 
wyraźnym zaangażowaniu państw 
członkowskich oraz zwiększenie 
koordynacji między środkami dostępnymi 
na TEN-T a funduszami spójności 
przeznaczonymi na przedsięwzięcia 
transportowe; uważa, że wydatkowanie 
środków z funduszu spójności powinny 
zależeć od przestrzegania ogólnych zasad 
europejskiej polityki transportowej;

Or. en

Poprawka 613
Bogusław Liberadzki

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T do 
500 mld euro w latach 2007–2020, z czego 
270 mld euro na oś priorytetową oraz 
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spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

Or. en

Poprawka 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján w imieniu grupy 
PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T, współpracą 
transgraniczną a funduszami spójności 
przeznaczonymi na przedsięwzięcia 
transportowe; podkreśla rolę, którą 
innowacyjne instrumenty finansowania, w 
tym partnerstwa publiczno-prywatne i 
obligacje na rzecz projektów mogą 
odgrywać w finansowaniu tych
przedsięwzięć; uważa, że wydatkowanie 
środków z funduszu spójności i innych 
odpowiednich funduszy strukturalnych 
powinny zależeć od przestrzegania 
ogólnych zasad europejskiej polityki 
transportowej; uważa jednocześnie, że 
fundusze przeznaczone na TEN-T 
powinny aktywnie przyczyniać się do 
realizacji celu spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej wyrażonego w 
art. 174 TFUE; 

Or. en
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Poprawka 615
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; podkreśla, 
że przy przygotowywaniu koordynacji 
należy wziąć pod uwagę stanowisko władz 
regionalnych wobec korytarzy TEN-T i 
miast pełniących funkcję węzłów; uważa, 
że wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

Or. fi

Poprawka 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
przeznaczonymi na przedsięwzięcia 
transportowe w ramach polityki spójności i 
współpracy terytorialnej; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

Or. en
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Poprawka 617
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

61. Uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
publicznej polityki transportowej;

Or. pt

Poprawka 618
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. Uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej;

61. Uważa za konieczne podwyższenie 
funduszy przeznaczonych na TEN-T oraz 
zwiększenie koordynacji między środkami 
dostępnymi na TEN-T a funduszami 
spójności przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia transportowe; uważa, że 
wydatkowanie środków z funduszu 
spójności powinny zależeć od 
przestrzegania ogólnych zasad europejskiej 
polityki transportowej; W szczególności 
priorytetowy charakter należy nadać 
przedsięwzięciom posiadającym 
europejską wartość dodaną i opartym na 
analizie kosztów i korzyści.
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Or. en

Poprawka 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 61a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. wskazuje ponadto na korzyści 
wynikające z poparcia dla strategii i 
nowych technologii dla zmniejszenia 
wypadków (ERTMS), unikania 
transportu, internalizacji kosztów 
zewnętrznych, zmniejszenia hałasu u 
źródeł, sieci niematerialnych, lepszego 
wykorzystania potencjału istniejącej 
infrastruktury (ERTMS, RIS, ITS itp.), 
rozwoju technologii efektywności 
energetycznej dla pojazdów lub lokalnych 
strategii przeznaczania środków na 
zapewnienie zrównoważonych łańcuchów 
dostaw i systemów logistycznych;

Or. en

Poprawka 620
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. Wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 

62. Wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego;
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wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

Or. en

Poprawka 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba znaleźć rozwiązania dla 
interoperacyjności krajowych oraz 
transgranicznych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego; większe wykorzystanie 
żeglugi śródlądowej i żeglugi morskiej 
bliskiego zasięgu oraz systemów 
zarządzania ruchem;

Or. en

Poprawka 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 62
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Projekt rezolucji Poprawka

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju i efektywne, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego oraz zapewnić większe 
wykorzystanie żeglugi śródlądowej i 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu;

Or. en

Poprawka 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, takie jak kolej i 
żegluga śródlądowa, z jednoczesnym 
zapewnieniem efektywnego transportu 
współmodalnego; uważa, że w najbliższym 
przeglądzie wytycznych TEN-T trzeba 
uwzględnić interoperacyjność krajowych 
systemów kolejowych i wprowadzić 
warunki dotyczące wydatków UE, aby 
umożliwić prowadzenie autentycznej 
polityki dotyczącej jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego;
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Or. it

Poprawka 624
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki 
państw członkowskich i zapewnieniem 
efektywnego transportu współmodalnego; 
uważa, że w najbliższym przeglądzie 
wytycznych TEN-T trzeba uwzględnić 
interoperacyjność krajowych systemów 
kolejowych i wprowadzić warunki 
dotyczące wydatków UE, aby umożliwić 
prowadzenie autentycznej polityki 
dotyczącej jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego;

Or. en

Poprawka 625
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
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T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby uszeregować według priorytetów 
przedsięwzięcia o europejskiej wartości 
dodanej i umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

Or. en

Poprawka 626
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego;

62. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
szczególności potrzeby przejścia w ruchu 
towarowym i osobowym na formy 
transportu bardziej zgodne z wymogami 
zrównoważonego rozwoju, z 
jednoczesnym zapewnieniem efektywnego 
transportu współmodalnego; uważa, że w 
najbliższym przeglądzie wytycznych TEN-
T trzeba uwzględnić interoperacyjność 
krajowych systemów kolejowych i 
wprowadzić warunki dotyczące wydatków 
UE, aby umożliwić prowadzenie 
autentycznej polityki dotyczącej 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego, w oparciu o system 
transportu publicznego;

Or. pt

Poprawka 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 62a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

62a. podkreśla, że środki na TEN-E 
powinny w maksymalnym stopniu 
nadawać priorytetowy charakter środkom 
transportu o niskiej emisji dwutlenku 
węgla;

Or. en

Poprawka 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Giannakou, Ioannis 
Kasoulides, Giovanni La Via w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 62b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Turystyka
62b. przypomina, że na mocy Traktatu z 
Lizbony turystyka stanowi nową 
kompetencję UE, która w związku z tym 
powinna znaleźć odzwierciedlenie w 
kolejnych WRF; podkreśla istotny wkład 
turystyki w gospodarkę europejską i 
uważa, że europejska strategia na rzecz 
turystyki powinna zmierzać do 
podniesienia konkurencyjności tego 
sektora i uzyskać odpowiednie 
finansowanie na kolejny okres;

Or. en

Poprawka 629
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 62c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Polityka morska 
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62c. uważa, ze należy kontynuować 
zintegrowaną politykę morską nastawioną 
na rozwiązanie problemów obszarów 
przybrzeżnych i basenów morskich, 
wspieranie „błękitnego wzrostu” oraz 
zrównoważonej gospodarki morskiej 
zgodnie ze strategią UE 2020; domaga się, 
aby UE zwiększyła wysiłki wspierające 
ambitną politykę morską UE, która 
umożliwi Europie utrzymanie swojej 
pozycji w tym strategicznym sektorze; 
nalega na udostępnienie odpowiednich 
środków budżetowych korzystnych dla tej 
polityki;

Or. en

Poprawka 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 62d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62d. uznaje, że morza i oceany odgrywać 
będą coraz ważniejszą rolę dla globalnego 
wzrostu gospodarczego w przyszłości; 
wzywa zatem UE do przyspieszenia 
wysiłków podejmowanych w tej dziedzinie 
w ramach zintegrowanej polityki morskiej 
umożliwiającej Europie konkurowanie z 
innymi ważnymi blokami w tym 
strategicznym sektorze;

Or. fr

Poprawka 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Śródtytuł
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Projekt rezolucji Poprawka

Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia

Spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna

Or. en

Poprawka 632
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia

Spójność społeczna i terytorialna 
gwarancją wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia

Or. de

Poprawka 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Śródtytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia

Spójność na rzecz włączenia społecznego, 
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego 

Or. en

Poprawka 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 62e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia

62e. przypomina, że znaczenie polityki 
spójności wzrosło z wejściem w życie 
Traktatu z Lizbony i umocowaniem w nim 
spójności terytorialnej oraz że silna 
polityka spójności jest warunkiem 
wstępnym powodzenia wspólnych działań 
UE. 

Or. en

Poprawka 635
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 62f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62f. podkreśla, że budżet UE ma pomóc w 
realizacji celów przewidzianych w 
Traktatach, takich jak spójność społeczna, 
gospodarcza i terytorialna;

Or. pl

Poprawka 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Projekt rezolucji
Ustęp 62g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia 

62g. stoi na stanowisku, że polityka 
spójności nie jest podporządkowana 
strategii UE 2020, mając na uwadze że w 
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dużym stopniu przyczynia się do realizacji 
celów strategii UE 2020; uważa, że 
rzetelna, niezależna polityka spójności 
stanowi warunek wstępny udanych 
wspólnych działań UE, gdyż przyczynia 
się do zmniejszenia rozbieżności na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
umożliwia konsolidację celów 
strategicznych i potrzeb występujących 
potencjalnie w terenie; podkreśla, że 
polityka spójności o charakterze 
horyzontalnym przyczynia się do realizacji 
wszystkich celów UE 2020 i że powinno to 
znaleźć odzwierciedlenie w strukturze 
wieloletnich ram finansowych po roku 
2013;

Or. en


