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Poprawka 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
ułatwia modernizację i zrównoważony 
wzrost, a także przejawiając solidarność 
europejską oraz dążąc do zmniejszenia 
różnic pomiędzy poziomami rozwoju 
regionów europejskich, stanowi 
ugruntowany mechanizm zapewniający 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie i jest od 
kilkudziesięciu lat jedną z 
najważniejszych, najwidoczniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki Unii; 
podkreśla, że polityka spójności jest 
podstawą europejskiej polityki społecznej; 
wskazuje jednak na fakt, że nowoczesna 
polityka spójności musi doprowadzić do 
szeregu reform, a w szczególności do 
uproszczenia wdrażania polityki, sprostać 
nowym wyzwaniom, w obliczu których 
stoi Unia, oraz promować synergię z 
innymi praktycznymi politykami i 
instrumentami;

Or. en

Poprawka 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
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niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
propagujący zrównoważony wzrost 
wszystkich regionów oraz zapewniający 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie i jest od 
kilkudziesięciu lat jedną z 
najważniejszych, najwidoczniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki Unii; 
wskazuje jednak na fakt, że nowoczesna 
polityka spójności musi doprowadzić do 
szeregu reform strukturalnych, sprostać 
najważniejszym wyzwaniom, w obliczu 
których stoi Unia, oraz promować synergię 
z innymi praktycznymi politykami i 
instrumentami;

Or. en

Poprawka 639
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności nie została 
jeszcze zmierzona i że nawet jeśli 
niektórzy twierdzą, że polityka ta stanowi 
ugruntowany mechanizm zapewniający 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie i jest od 
kilkudziesięciu lat jedną z 
najważniejszych, najwidoczniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki Unii, 
poziom błędów stwierdzony na tym 
obszarze przez audytorów nie pozwala na 
wyciągnięcie takiego wniosku;

Or. en
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Poprawka 640
Carl Haglund

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, lecz często trudna do 
udowodnienia pod względem 
gospodarczym, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

Or. en

Poprawka 641
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie; wskazuje jednak na fakt, że 
nowoczesna polityka spójności musi 
doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
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musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

Or. en

Poprawka 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie oraz główne narzędzie 
sprzyjające konwergencji i spójności i jest 
od kilkudziesięciu lat jedną z 
najważniejszych, najwidoczniejszych i 
najskuteczniejszych dziedzin polityki Unii; 
zwraca uwagę, że zasada partnerstwa oraz 
wielopoziomowe sprawowanie rządów są 
nieodzowne dla osiągnięcia sukcesu w tej 
dziedzinie; wskazuje jednak na fakt, że 
nowoczesna polityka spójności musi 
doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

Or. en

Poprawka 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 63
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Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji, zgodnie z 
którym każdy region Unii odniesie 
bezpośrednie korzyści z polityki spójności; 
wskazuje jednak na fakt, że nowoczesna 
polityka spójności musi doprowadzić do 
szeregu reform strukturalnych, sprostać 
nowym wyzwaniom, w obliczu których 
stoi Unia, oraz promować synergię z 
innymi praktycznymi politykami i 
instrumentami;

Or. en

Poprawka 644
Pat the Cope Gallagher

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 

63. Podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej, 
zgodnie z którym każdy region Unii 
odniesie bezpośrednie korzyści z polityki 
spójności; wskazuje jednak na fakt, że 
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oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

nowoczesna polityka spójności musi 
doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

Or. en

Poprawka 645
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji, zgodnie z 
którym każdy region Unii odniesie 
korzyści z polityki spójności; wskazuje 
jednak na fakt, że nowoczesna polityka 
spójności musi doprowadzić do szeregu 
reform strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

Or. en

Poprawka 646
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 63
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Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki spójności Unii; wskazuje 
jednak na fakt, że nowoczesna polityka 
spójności musi doprowadzić do szeregu 
reform strukturalnych, między innymi 
poprzez zgromadzenie wszystkich 
funduszy w ramach jednego Funduszu 
Spójności oferującego pomoc wyłącznie 
najbiedniejszym państwom członkowskim, 
sprostać nowym wyzwaniom, w obliczu 
których stoi Unia, oraz promować synergię 
z innymi praktycznymi politykami i 
instrumentami;

Or. en

Poprawka 647
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi zapewnić ukierunkowanie zasobów 
na najbiedniejsze regiony UE, bez 
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wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami; 

uszczerbku dla programów i wsparcia 
regionów znajdujących się na pośrednim 
etapie rozwoju, który należy zdefiniować 
jako taki; jest zdania, że sukces polityki 
spójności zależy również od promowanej 
przez nią synergii z innymi praktycznymi 
politykami i instrumentami;

Or. pt

Poprawka 648
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami, 
a zwłaszcza z obszarami obejmującymi 
tworzenie wartości, takimi jak badania i 
innowacje;

Or. en

Poprawka 649
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 63
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Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami; 
wysiłki podejmowane w dziedzinie unijnej 
polityki spójności powinny koncentrować 
się na tych państwach UE, których poziom 
dobrobytu jest znacznie niższy od średniej;

Or. en

Poprawka 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 

63. podkreśla, że europejska wartość 
dodana polityki spójności jest 
niekwestionowana, ponieważ polityka ta 
stanowi ugruntowany mechanizm 
zapewniający wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie i jest od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii; wskazuje jednak na 
fakt, że nowoczesna polityka spójności 
musi doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, sprostać nowym 
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wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami;

wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, 
oraz promować synergię z innymi 
praktycznymi politykami i instrumentami; 
jest przekonany, że w następnym okresie 
programowania polityka spójności UE 
nadal powinna obejmować całe 
terytorium UE;

Or. en

Poprawka 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 63a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63a. zwraca uwagę na większe znaczenie 
autonomicznej polityki spójności w 
związku z wejściem w życie Traktatu z 
Lizbony, na to, że do polityki spójności 
wprowadzono trzeci filar – spójność 
terytorialną, oraz na uznanie na mocy 
Traktatów szczebla regionalnego i 
lokalnego;

Or. en

Poprawka 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Projekt rezolucji
Ustęp 63b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63b. zwraca uwagę, że według Komisji 
szacuje się, że dzięki polityce spójności w 
latach 2000–2006 PKB UE–25 jako 
całości był w 2009 r. wyższy o 0,7%1 oraz 
że efekty zewnętrzne wywarły pozytywny 
wpływ nie tylko na państwa będące 
beneficjentami, lecz również na państwa 
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będące donatorami2;
__________________
1 COM(2010) 700 wersja ostateczna 
2 „Zysk pochodzący z wydatków państw 
członkowskich na realizację polityki 
spójności”, DYREKCJA GENERALNA 
DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ, 
DEPARTAMENT TEMATYCZNY B: 
POLITYKA STRUKTURALNA I 
POLITYKA SPÓJNOŚCI

Or. en

Poprawka 653
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; 
podkreśla, że ze względu na swój 
przekrojowy charakter polityka spójności 
znacząco przyczynia się do realizacji 
wszystkich trzech priorytetów strategii 
„Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

skreślony

Or. en

Poprawka 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 64
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Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; 
podkreśla, że ze względu na swój 
przekrojowy charakter polityka spójności 
znacząco przyczynia się do realizacji 
wszystkich trzech priorytetów strategii 
„Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

64. podkreśla, że ze względu na swój 
przekrojowy charakter polityka spójności 
znacząco przyczynia się do realizacji 
wszystkich trzech priorytetów strategii 
„Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii na całym 
terytorium UE, ponieważ regiony i miasta 
mają największe możliwości aktywnego 
wdrażania tych działań politycznych; 
podkreśla, że ze względu na swój 
przekrojowy charakter polityka spójności 
znacząco przyczynia się do realizacji 
wszystkich trzech priorytetów strategii 
„Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

Or. en



AM\864090PL.doc 15/129 PE462.731v02-00

PL

Poprawka 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; w tym 
kontekście podkreśla, że wkład polityki 
spójności w realizację strategii „Europa 
2020” musi odzwierciedlać cele określone 
w art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz przekrojowe cele 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej określone w art. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej na mocy Traktatu z 
Lizbony; podkreśla, że ze względu na swój 
przekrojowy charakter polityka spójności 
znacząco przyczynia się do realizacji 
wszystkich trzech priorytetów strategii 
„Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; jest przekonany, 
że biorąc pod uwagę główną rolę, którą 
polityka spójności odgrywa w osiąganiu 
celów strategii „Europa 2020”, wszystkie 
regiony nadal muszą kwalifikować się do 
uzyskania pomocy po 2013 r. oraz że dla 
regionów, które po 2014 r. nie będą już 
objęte celem konwergencji, należy 
opracować odpowiednie przepisy 
przejściowe, tak aby ustabilizować już 
osiągnięte sukcesy oraz zapewnić 
zrównoważoną mobilizację potencjału;

Or. en
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Poprawka 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój solidarnościowy
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 658
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; 
podkreśla, że ze względu na swój
przekrojowy charakter polityka spójności 
znacząco przyczynia się do realizacji 
wszystkich trzech priorytetów strategii 
„Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, oraz to, że ze 
względu na swój przekrojowy charakter 
polityka spójności znacząco przyczynia się 
do realizacji wszystkich trzech priorytetów 
strategii „Europa 2020”, tj. inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, a także to, że 
wszystkie środki z budżetu polityki 
spójności muszą być przeznaczane na 
wsparcie realizacji celów społeczno-
gospodarczych w takich dziedzinach, jak 
zatrudnienie, edukacja, zwalczanie 
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ubóstwa i wykluczenia, tak aby w znaczny 
sposób mogły się przyczynić do 
społecznego wymiaru Europy;

Or. de

Poprawka 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; przypomina jednak, że 
polityka spójności UE ma własną 
tradycyjną misję do spełnienia oraz 
własne cele do osiągnięcia, które 
wykraczają poza strategię „Europa 2020”; 
podkreśla, że należy je uwzględnić w 
kolejnym okresie programowania, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę trwałą 
potrzebę osiągnięcia w Unii konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 64
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Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd,
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; uważa, że biorąc pod uwagę 
to, że polityka rozwojowa jest jedyną 
polityką europejską ukierunkowaną na 
konkretne obszary, wszystkie regiony 
powinny czerpać korzyści z funduszy 
strukturalnych w zależności od swoich 
konkretnych potrzeb w zakresie rozwoju 
oraz od swojego potencjału rozwojowego;

Or. en

Poprawka 661
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 

64. podkreśla główną rolę, którą polityka 
spójności odgrywa w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”, i wyraża pogląd, 
że należyta autonomiczna polityka 
spójności jest warunkiem wstępnym 
pomyślnej realizacji tej strategii; podkreśla, 
że ze względu na swój przekrojowy 
charakter polityka spójności znacząco 
przyczynia się do realizacji wszystkich 
trzech priorytetów strategii „Europa 2020”, 
tj. inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
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społecznemu; społecznemu; uważa, że biorąc pod uwagę 
to, że polityka rozwojowa jest jedyną 
polityką europejską ukierunkowaną na 
konkretne obszary, wszystkie regiony 
powinny czerpać korzyści z funduszy 
strukturalnych w zależności od swoich 
konkretnych potrzeb w zakresie rozwoju 
oraz od swojego potencjału rozwojowego;

Or. en

Poprawka 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 64a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64a. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego podejścia do polityki; w 
tym kontekście wskazuje na politykę 
spójności jako na czynnik integrujący 
pozostałe polityki; w związku z tym 
podkreśla, że wszystkie inwestycje 
przewidziane na okres programowania po 
2013 r. należałoby skoordynować z 
inwestycjami podejmowanymi w ramach 
polityki spójności w danym okresie 
programowania; podkreśla, że ta polityka 
jest już prowadzona z należytą 
starannością, przy wykorzystaniu 
wypróbowanych i sprawdzonych 
instrumentów oraz form, które odgrywają 
w tym kontekście ważną rolę, na przykład 
dzielone zarządzanie; podkreśla również 
potrzebę przejścia na usprawniony 
wielopoziomowy system rządzenia, co 
dodatkowo przyczyni się do osiągnięcia 
rezultatów, które mogą wynikać z takiego 
stosowania polityki spójności;

Or. en
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Poprawka 663
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 64b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64b. podkreśla, że najważniejszym celem 
polityki spójności UE musi być wsparcie 
rozpowszechniania wiedzy poprzez 
inwestowanie w badania i rozwój, 
innowacje, przedsiębiorczość, 
przedsięwzięcia infrastrukturalne, TIK i 
kapitał ludzki, co ułatwi przekształcenie 
UE w społeczeństwo wiedzy;

Or. en

Poprawka 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 64c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64c. podkreśla, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
że wiąże się to nie tylko z koniecznością 
pomocy biedniejszym regionom w 
nadrabianiu strat, lecz również z 
inwestowaniem w ludzi i w spójność 
społeczną we wszystkich państwach 
członkowskich i regionach poprzez 
zwalczanie wykluczenia społecznego i 
dyskryminacji, tworzenie miejsc pracy 
oraz poprawę jakości pracy i 
umiejętności;

Or. en
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Poprawka 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 64d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64d. jest głęboko przeświadczony, że 
polityka spójności UE nadal powinna być 
polityką ogólnounijną, zapewniającą 
dostęp do zasobów, doświadczeń i pomocy 
wszystkim regionom UE, tak aby 
umożliwić im pokonanie przeszkód w 
zakresie wzrostu w ramach jednolitej i 
elastycznej polityki wspólnotowej, zdolnej 
do interweniowania na najbardziej 
odpowiednią skalę; jest zdania, że należy 
wzmocnić wszystkie formy współpracy 
terytorialnej (współpracy transgranicznej, 
międzyregionalnej i transnarodowej);

Or. en

Poprawka 666
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

skreślony

Or. en
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Poprawka 667
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania; zauważa, że w obecnej 
sytuacji gospodarczej surowa dyscyplina 
fiskalna będzie potrzeba we wszystkich 
obszarach wydatków UE, łącznie z 
polityką spójności;

Or. en

Poprawka 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga utrzymania w 
następnym okresie programowania co 
najmniej takiego samego poziomu kwot 
przydzielonych w budżecie na rok 2013; w 
tym kontekście ponawia swój postulat 
dotyczący tego, aby w następnych WRF 
środki niewykorzystane lub umorzone w 
ramach funduszy spójności pozostały w 
budżecie przeznaczonym na spójność, a nie 
były zwracane państwom członkowskim;

Or. en
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Poprawka 669
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga dostatecznego
finansowania; w tym kontekście ponawia 
swój postulat dotyczący tego, aby w 
następnych WRF środki niewykorzystane 
lub umorzone w ramach polityki spójności 
nadal były zwracane państwom 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 670
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania; w tym kontekście ponawia 
swój postulat dotyczący tego, aby w 
następnych WRF środki niewykorzystane 
lub umorzone w ramach funduszy 
spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

Or. en
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Poprawka 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; aby skutecznie zmniejszać 
różnice w poziomie rozwoju regionów; w
tym kontekście ponawia swój postulat 
dotyczący tego, aby w następnych WRF 
środki niewykorzystane lub umorzone w 
ramach funduszy spójności pozostały w 
budżecie przeznaczonym na spójność, a nie 
były zwracane państwom członkowskim;

Or. en

Poprawka 672
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które powinno 
odzwierciedlać zdolność absorpcyjną 
każdego państwa członkowskiego; w tym 
kontekście ponawia swój postulat 
dotyczący tego, aby w następnych WRF 
środki niewykorzystane lub umorzone w 
ramach funduszy spójności pozostały w 
budżecie UE, a nie były zwracane 
państwom członkowskim;

Or. en
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Poprawka 673
Bastiaan Belder

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania dla państw członkowskich, 
które takiego finansowania potrzebują; 
uważa, że polityka spójności jest 
przeznaczona dla państw członkowskich, 
których PKB na mieszkańca nie 
przekracza 75% średniej UE; zauważa, że 
odnośne oszczędności będą wynosiły 
ponad 20 mld euro rocznie; podkreśla, że 
znakomita większość wypłacanych 
środków powinna być zwracana 
pozostałym państwom członkowskich 
proporcjonalnie do ich wkładu do budżetu 
UE; podkreśla, że większość państw 
członkowskich, które nie będą się już 
kwalifikowały do otrzymania środków 
pochodzących z Funduszu 
Strukturalnego, mimo to dokona 
oszczędności netto w swoich budżetach 
krajowych dzięki zwrotowi wypłaconych 
funduszy; jest skłonny ewentualnie 
przeznaczyć niewielką część wypłaconych 
funduszy na ważne priorytety i wyzwania 
na szczeblu UE, takie jak badania, rozwój 
i innowacje w sektorze rolnym, 
przemysłowym i usługowym, gdyby mogło 
towarzyszyć temu znaczne zmniejszenie 
obciążenia regulacyjnego oraz poprawa 
dostępności tych funduszy, w tym dla 
MŚP;

Or. nl
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Poprawka 674
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie
programowania w celu zapewnienia 
zmniejszenia różnic w zakresie rozwoju 
regionalnego; w tym kontekście ponawia 
swój postulat dotyczący tego, aby w 
następnych WRF środki niewykorzystane 
lub umorzone w ramach funduszy 
spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

Or. pl

Poprawka 675
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim; 

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które w ujęciu procentowym 
nie powinno być mniejsze niż w obecnym 
okresie programowania; w tym kontekście 
przypomina, że środki niewykorzystane lub 
umorzone w ramach funduszy spójności 
muszą pozostać w budżecie 
przeznaczonym na spójność;

Or. pt
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Poprawka 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim; 
przypomina swoje stanowisko, zgodnie z 
którym PKB musi pozostać głównym 
kryterium określania warunków 
kwalifikowalności do otrzymania pomocy 
w ramach polityki regionalnej; 

Or. en

Poprawka 677
Jan Mulder

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
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przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim; jest 
zdania, że można by stosować różne 
stawki współfinansowania polityki 
spójności. Wobec biedniejszych państw 
członkowskich powinny obowiązywać 
niższe stawki współfinansowania 
krajowego niż wobec bogatszych państw 
członkowskich, tak aby państwa bardziej 
potrzebujące mogły skuteczniej 
wykorzystywać udzielaną im pomoc;

Or. en

Poprawka 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim;

65. podkreśla, że skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania, które nie powinno być 
mniejsze niż w obecnym okresie 
programowania; w tym kontekście 
ponawia swój postulat dotyczący tego, aby 
w następnych WRF środki 
niewykorzystane lub umorzone w ramach 
funduszy spójności pozostały w budżecie 
przeznaczonym na spójność, a nie były 
zwracane państwom członkowskim; jest 
ponadto przekonany, że aby osiągnąć cele 
w zakresie polityki spójności, powinno się 
gruntownie rozważyć powrót do podejścia 
opierającego się na finansowaniu z wielu 
funduszy;

Or. en

Poprawka 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Projekt rezolucji
Ustęp 65a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65a. podkreśla, że strategia „Europa 
2020”, która ma bardziej tematyczny 
charakter, musi być powiązana z 
przekrojowym podejściem w ramach 
polityki spójności, tak aby zapewnić w niej 
szeroko zakrojony udział oraz uczynić ją 
skuteczną w każdym regionie i w każdej 
gminie;

Or. en

Poprawka 680
Milan Zver

Projekt rezolucji
Ustęp 65b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65b. jest przekonany, że powinno się 
unikać wszelkich drastycznych zmian w 
zapewnianiu perspektyw zrównoważonego 
wzrostu regionów; w związku z tym 
podkreśla, że w kontekście racjonalnego, 
sprawiedliwego i logicznego przejścia na 
wzrost konkurencyjności należy określić 
odpowiednie ustalenia przejściowe, 
zwłaszcza dla tych regionów, które 
potencjalnie mogą wycofać się z realizacji 
celu konwergencji;

Or. en

Poprawka 681
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 65c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

65c. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
nawoływanie do znacznego – co najmniej 
dwukrotnego – zwiększenia budżetu 
wspólnotowego na rzecz wsparcia 
spójności gospodarczej i społecznej, 
czemu powinna towarzyszyć istotna 
zmiana podziału budżetu; 

Or. pt

Poprawka 682
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 65d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65d. uważa, że istotne jest, aby to 
zwiększenie funduszy wynikało ze 
zwiększenia płatności dokonywanych 
przez państwa członkowskie o najwyższym 
DNB i najwyższym dochodzie na 
mieszkańca, co przyczyni się do 
modyfikacji obowiązujących kluczy 
podziału środków; 

Or. pt

Poprawka 683
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 65e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65e. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
zmniejszenie obowiązkowego elementu 
składek krajowych do maksymalnie 10% 
wartości przedsięwzięcia (wydatków 
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publicznych bądź prywatnych lub 
inwestycji), przede wszystkim dla krajów 
objętych Funduszem Spójności (gdzie 
PKB na mieszkańca jest niższych od 
średniej UE); 

Or. pt

Poprawka 684
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

66. odnotowuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

Or. en

Poprawka 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 66
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Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

66. zwraca się do państw członkowskich i 
regionów o koncentrowanie w przyszłości 
środków UE i środków krajowych na 
niewielką liczbę priorytetów 
odpowiadających konkretnym 
wyzwaniom, w obliczu których same stoją; 
podkreśla, że można to osiągnąć poprzez 
uwzględnienie w rozporządzeniach 
dotyczących polityki spójności wykazu 
priorytetów tematycznych związanych z 
priorytetami, zintegrowanymi 
wskazówkami i sztandarowymi 
inicjatywami strategii „Europa 2020” oraz 
że w zależności od ilości funduszy UE 
państwa członkowskie i regiony byłyby 
zobowiązane do skoncentrowania się na 
większej bądź mniejszej liczbie 
priorytetów; w tym zakresie z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji 
dotyczący uzgodnienia z poszczególnymi 
państwami członkowskimi i ich regionami
lub bezpośrednio z regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

Or. en

Poprawka 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
wniosków w celu zapewnienia 
tematycznego odniesienia funduszy 
spójności do priorytetów strategii „Europa 
2020”; podkreśla, że istotne znacznie ma 
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uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków i 
zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

włączenie w jak największym stopniu 
władz regionalnych i lokalnych, 
partnerów społecznych i organizacje 
pozarządowe do procesu ustalania 
priorytetów polityki spójności; jest zdania, 
że należy przeprowadzić ocenę 
podejmowanych działań, w tym systemu 
przydzielania środków i dobrych praktyk, 
oraz określić wspólne problemy i znaleźć 
ich odpowiednie rozwiązania; w tym 
zakresie z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący uzgodnienia z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
lub regionami – w kontekście umów w 
sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych; 
podkreśla to, że wielopoziomowe 
sprawowanie rządów jest jedną z 
kluczowych zasad polityki spójności i ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
jakości procesu decyzyjnego, 
strategicznego planowania i realizacji 
celów; podkreśla, że ulepszenie definicji 
zasady partnerstwa oraz przejrzystość są 
kluczowymi elementami prawidłowej 
realizacji polityki spójności i wszystkich 
strategii politycznych UE oraz że należy je 
odpowiednio umocnić; ponadto strategie 
dostosowane do warunków lokalnych i 
regionalnych, uwzględniające różne 
potrzeby rozwojowe, nadal muszą służyć 
za podstawę polityki spójności;

Or. en

Poprawka 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
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tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

tematycznej funduszy polityki spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi 
kwalifikującymi się państwami 
członkowskimi – w kontekście umów w 
sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych –
szczegółowych warunków i zasad 
służących osiągnięciu ustalonych celów;

Or. en

Poprawka 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” z 
uwzględnieniem dostatecznej 
elastyczności, tak aby umożliwić 
zaspokojenie specyficznych dla 
konkretnych regionów potrzeb 
inwestycyjnych; jest przekonany, że należy 
wprowadzić system w większym stopniu 
ukierunkowany na wyniki niż obecny 
system przydzielania środków; w tym 
zakresie z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący uzgodnienia z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
lub regionami – w kontekście umów w 
sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych –
szczegółowych warunków i zasad 
służących osiągnięciu ustalonych celów;



AM\864090PL.doc 35/129 PE462.731v02-00

PL

Or. en

Poprawka 689
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” z 
uwzględnieniem dostatecznej 
elastyczności, tak aby umożliwić 
zaspokojenie specyficznych dla 
konkretnych regionów potrzeb 
inwestycyjnych; jest przekonany, że należy 
wprowadzić system w większym stopniu 
ukierunkowany na wyniki niż obecny 
system przydzielania środków; w tym 
zakresie z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący uzgodnienia z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
lub regionami – w kontekście umów w 
sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych –
szczegółowych warunków i zasad 
służących osiągnięciu ustalonych celów;

Or. en

Poprawka 690
Pat the Cope Gallagher

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
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tematycznej funduszy spójności na
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” z 
uwzględnieniem dostatecznej 
elastyczności, tak aby umożliwić 
zaspokojenie specyficznych dla 
konkretnych regionów potrzeb 
inwestycyjnych i jest przekonany, że 
należy wprowadzić system w większym 
stopniu ukierunkowany na wyniki niż 
obecny system przydzielania środków; w 
tym zakresie z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji dotyczący uzgodnienia z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
lub regionami – w kontekście umów w 
sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych –
szczegółowych warunków i zasad 
służących osiągnięciu ustalonych celów;

Or. en

Poprawka 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” oraz 
zwiększenia równości pomiędzy regionami 
przejściowymi oraz innymi regionami na 
takim samym poziomie rozwoju; uważa, że 
należy wprowadzić system w większym 
stopniu ukierunkowany na wyniki niż 
obecny system przydzielania środków przy 
jednoczesnym zapewnieniu, że to 
tematyczne podejście do programowania 
funduszy strukturalnych i funduszy 
spójności powinno należycie uwzględniać 
potrzeby i priorytety określone przez 
regiony oraz że nie może być ono 
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realizowane ze szkodą dla zintegrowanego 
podejścia ukierunkowanego na konkretne 
obszary; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

Or. en

Poprawka 692
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020”, w 
związku z czym promowanie rozwoju 
regionalnego (zatrudnienia, edukacji, 
włączenia społecznego) powinno odbywać 
się niezależnie od gospodarki regionalnej; 
ponadto uważa, że programy współpracy, 
w których uczestniczy więcej niż jedno 
państwo członkowskie (europejska 
współpraca terytorialna), należy 
rozszerzyć i uważa, że należy wprowadzić 
system w większym stopniu 
ukierunkowany na wyniki niż obecny 
system przydzielania środków; w tym 
zakresie z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący uzgodnienia z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
lub regionami – w kontekście umów w 
sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych –
szczegółowych warunków i zasad 
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służących osiągnięciu ustalonych celów;

Or. de

Poprawka 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 66

Projekt rezolucji Poprawka

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system przydzielania 
środków; w tym zakresie z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar Komisji dotyczący 
uzgodnienia z poszczególnymi państwami 
członkowskimi lub regionami – w 
kontekście umów w sprawie partnerstwa na 
rzecz rozwoju i inwestycji oraz programów 
operacyjnych – szczegółowych warunków 
i zasad służących osiągnięciu ustalonych 
celów;

66. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uważa, że zarówno w regionach objętych 
Celem 1, jak i Celem 2 należy wprowadzić 
system w większym stopniu 
ukierunkowany na wyniki niż obecny 
system przydzielania środków, przy czym 
uważa, że nie powinno to uniemożliwiać 
elastycznego wykorzystywania środków; w 
tym zakresie z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji dotyczący uzgodnienia z 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
lub regionami – w kontekście umów w 
sprawie partnerstwa na rzecz rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych –
szczegółowych warunków i zasad
służących osiągnięciu ustalonych celów; 
wzywa Komisję do zbadania stosowania 
klauzul ograniczających związanych z 
systemem bardziej ukierunkowanym na 
rezultaty;

Or. en

Poprawka 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Projekt rezolucji
Ustęp 66a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66a. podkreśla, że w przyszłości polityka 
spójności nadal musi koncentrować się na 
elastycznych programach –
dostosowanych do wymogów lokalnych i 
regionalnych, które to programy 
pomagają osiągnąć spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną poprzez 
oferowanie praktycznych rozwiązań 
odnośnie do bardzo różnych potrzeb 
rozwojowych na szczeblu władz lokalnych 
i regionalnych;

Or. en

Poprawka 695
Dan Jørgensen

Projekt rezolucji
Ustęp 66b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66b. podkreśla, że polityka spójności 
powinna bardziej koncentrować się na 
zrównoważonym rozwoju oraz że wiąże się 
to z potrzebą przeprowadzania ocen 
oddziaływania na środowisko oraz ocen 
klimatu w przypadku każdorazowego 
wyboru przedsięwzięć, które miałyby być
finansowane ze środków polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 66c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

66c. w celu zapewnienia skuteczności 
apeluje o zniesienie lub połączenie 
funduszy, które odgrywają istotną rolę w 
rozwoju regionalnym oraz w spójności; 
zaleca zrzeczenie się Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji jako 
niezależnego instrumentu oraz jego 
odpowiednie uwzględnienie w Funduszu 
Społecznym; wzywa do przeglądu zakresu, 
w jakim połączenie Funduszu Spójności z 
Funduszem Rozwoju Regionalnego 
mogłoby być zgodne z Traktatami 
europejskimi; zauważa, że środki
pochodzące z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu 
Społecznego co do zasady są przeznaczane 
na finansowanie podobnych rodzajów 
przedsięwzięć;

Or. de

Poprawka 697
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku 
z tym uważa, że utworzenie wspólnych 
ram strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności;

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób;
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Poprawka 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias w 
imieniu grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności;

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji, zniwelowanie 
niepotrzebnych rozbieżności pomiędzy 
wszystkimi programami i stworzenie 
większej synergii między EFRR, EFS, 
Funduszem Spójności, programami 
ramowymi, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR), a także 
unikanie powielania i poprawę 
koordynacji pomiędzy Europejskim 
Funduszem Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) oraz EFS; w związku z tym uważa, 
że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest zdania, że 
tego typu priorytety powinny zapewniać 
dostępność znaczących środków na rzecz 
realizacji niezbędnych inwestycji w 
dziedzinach transportu, energii i badań; 
jest przekonany, że EFS musi pozostać 
integralnym elementem polityki spójności;

Or. en

Poprawka 699
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 67
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Projekt rezolucji Poprawka

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności;

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między Funduszem Spójności, 
nowym Funduszem na rzecz 
Innowacyjności i Zrównoważonego 
Rozwoju, Europejskim Funduszem 
Rybackim (EFR) i WPR; w związku z tym 
uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku tych 
funduszy jest istotnym krokiem w tym 
kierunku;

Or. en

Poprawka 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności;

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku oraz że pomimo 
tego, że środki budżetowe pochodzą z 
różnych pozycji w budżecie, nie powinno 
to uniemożliwiać stworzenia synergii; jest 
przekonany, że EFS musi pozostać 
integralnym elementem polityki spójności, 
lecz zgodnie z własnymi zasadami;
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Poprawka 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności;

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; niemniej jednak
uważa, że koordynacja musi odbywać się 
na wszystkich poziomach kształtowania 
polityki, począwszy od planowania 
strategicznego przez realizację, w tym 
płatności, finalizacji, audytów, kontroli i 
ocen; jest przekonany, że EFS musi 
pozostać integralnym elementem polityki 
spójności przy jednoczesnym zachowaniu 
swojej autonomii;

Or. en

Poprawka 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
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poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności;

poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności na 
wszystkich etapach jej programowania i 
wdrażania oraz zarządzania nią;

Or. en

Poprawka 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności;

67. za kwestię najwyższej wagi uważa 
wykorzystywanie środków w jak 
najbardziej skuteczny i efektywny sposób, 
poprawę koordynacji i stworzenie większej 
synergii między EFRR, EFS, Funduszem 
Spójności, EFRROW i Europejskim 
Funduszem Rybackim (EFR); w związku z 
tym uważa, że utworzenie wspólnych ram 
strategicznych określających wspólne 
priorytety inwestycyjne w przypadku 
wszystkich tych funduszy jest istotnym 
krokiem w tym kierunku; jest przekonany, 
że EFS musi pozostać integralnym 
elementem polityki spójności zgodnie z 
przepisami ogólnymi w sprawie funduszy, 
lecz musi posiadać własne zasady oraz 
własny budżet, ponieważ włączenie 
społeczne zgodne z art. 9 TFUE jest 
głównym celem UE;

Or. en
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Poprawka 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 67a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67a. podkreśla, że EFS należy wzmocnić z 
uwagi na wzmożoną działalność w 
dziedzinie włączenia społecznego, tj. 
czterech wytycznych dotyczących 
zatrudnienia, a także na wsparcie zasad 
godnej i dobrej pracy, walkę z niepewną i 
niezarejestrowaną pracą, zwalczanie 
ubóstwa, dążenie do równouprawnienia 
płci i zapewnienia odpowiednich 
warunków umożliwiających połączenie 
życia zawodowego z prywatnym oraz 
(ponowną) integrację w środowisku 
pracowniczym charakteryzującym się 
znaczną równością; przypomina, że EFS 
należy dostosować do konkretnych 
warunków lokalnych i terytorialnych, w 
związku z czym zachęca do ustalania 
celów w zakresie EFS w oparciu o 
podejście oddolne;

Or. en

Poprawka 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 67b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67b. zauważa, że rosnący wskaźnik 
zatrudnienia kobiet ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia poziomu 
zatrudnienia założonego w strategii „UE 
2020” i dlatego należy całkowicie 
zlikwidować bariery utrudniające 
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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 706
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 67c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67c. 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; 
opowiada się za bardziej strategicznym 
wykorzystywaniem Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) poprzez 
przeznaczanie środków przydzielonych na 
rzecz inteligentnego rozwoju jako 
priorytetu strategii „Europa 2020” na 
działania ukierunkowane na kształcenie 
zawodowe, mobilność młodych ludzi, 
wsparcie aktywnego starzenia się, 
poprawę dostępu do rynku pracy oraz 
reintegrację, a także na rozwijanie 
odpowiednich umiejętności potrzebnych 
do zarządzania zasobami 
niepowodującymi emisji dwutlenku węgla, 
walkę z bezrobociem, ubóstwem, 
dyskryminacją, utratą różnorodności 
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kulturowej oraz wykluczeniem 
społecznym;

Or. en

Poprawka 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 67d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67d. zwraca uwagę na podstawową rolę 
EFS-u w realizacji celów społecznych i 
celów w dziedzinie zatrudnienia 
przewidzianych w strategii „Europa 
2020”; jest zdania, że w związku z tym 
EFS należy traktować jako priorytet 
polityczny oraz odpowiednio finansować;

Or. fr

Poprawka 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 67e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67e. jest przekonany, że współpraca 
terytorialna jest źródłem europejskiej 
wartości dodanej i dowiodła swojej 
skuteczności, w związku z czym należy jej 
zapewnić właściwe finansowanie;

Or. en

Poprawka 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon
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Projekt rezolucji
Ustęp 67f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67f. zwraca uwagę na synergie pomiędzy 
polityką spójności, innymi politykami 
sektorowymi i działaniami zewnętrznymi 
UE, które to synergie należy jeszcze 
wykorzystać, zwłaszcza w odniesieniu do 
regionów peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych; wzywa do poprawy 
koordynacji i ustaleń dotyczących 
finansowania krzyżowego pomiędzy 
funduszami spójności i instrumentami 
finansowymi podlegającymi politykom 
zewnętrznym, takim jak EFR i ENPI;

Or. fr

Poprawka 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że miasta jako funkcjonalne 
obszary miejskie mogą odgrywać istotną 
rolę w rozwoju regionalnym i przyczyniać 
się do niwelowania nierówności 
ekonomicznych i społecznych w praktyce; 
w związku z tym podkreśla konieczność 
wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

Or. en

Poprawka 711
Pat the Cope Gallagher
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Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że miasta jako funkcjonalne 
obszary miejskie mogą odgrywać istotną 
rolę w rozwoju regionalnym i przyczyniać 
się do niwelowania nierówności 
ekonomicznych i społecznych w praktyce; 
w związku z tym podkreśla konieczność 
wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

Or. en

Poprawka 712
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że miasta jako funkcjonalne 
obszary miejskie mogą odgrywać istotną 
rolę w rozwoju regionalnym i przyczyniać 
się do niwelowania nierówności 
ekonomicznych i społecznych w praktyce; 
w związku z tym podkreśla konieczność 
wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

Or. en

Poprawka 713
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 68
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Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce;

Or. en

Poprawka 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że obszary miejskie mogą 
odgrywać istotną rolę w rozwoju 
regionalnym i przyczyniać się do 
rozwiązywania problemów miejskich, czy 
to związanych z degradacją środowiska 
czy też wykluczeniem społecznym; w 
związku z tym podkreśla konieczność 
wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego, horyzontalnego
podejścia do rozwoju lokalnego, w tym 
wsparcia UE na rzecz miejskiego 
wymiaru, obszarów wiejskich, powiązań 
pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi 
oraz obszarów funkcjonalnych;

Or. en

Poprawka 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 68
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Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że miasta – jako miejsca o 
dużej koncentracji wyzwań (bezrobocie, 
wykluczenie społeczne, migracja) – mogą 
odgrywać istotną rolę w rozwoju 
regionalnym i przyczyniać się do 
niwelowania nierówności ekonomicznych i 
społecznych w praktyce; w związku z tym 
podkreśla konieczność wzmocnionego i 
bardziej ukierunkowanego podejścia do 
miejskiego wymiaru polityki spójności 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
zrównoważonych warunków rozwoju 
synergii między obszarami miejskimi, 
podmiejskimi i wiejskimi, łącznie z 
przedsięwzięciami w dziedzinie mobilności 
miejskiej;

Or. en

Poprawka 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność bardziej ukierunkowanego 
podejścia do miejskiego wymiaru polityki 
spójności;

Or. de

Poprawka 717
Othmar Karas
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Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności;

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności; przypomina, 
że należy uwzględnić stosunek pomiędzy 
miastami i ich peryferiami jako 
funkcjonalnymi obszarami miejskimi;

Or. en

Poprawka 718
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności; 

68. uważa, że miasta mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym i 
przyczyniać się do niwelowania 
nierówności ekonomicznych i społecznych 
w praktyce; w związku z tym podkreśla 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do miejskiego 
wymiaru polityki spójności; jednocześnie 
należy zwrócić uwagę na regiony, 
zwłaszcza na regiony wyspiarskie, które 
borykają się z poważnymi problemami w 
zakresie spójności terytorialnej i 
odpowiedniej infrastruktury, wnosząc tym 
samym ważny wkład we wzrost poprzez 
działalność turystyczną i gospodarczą w 
sektorze pierwotnym;

Or. el
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Poprawka 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 68a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a. uznaje, że zgodnie z Traktatem z 
Lizbony szczególną uwagę należy 
poświęcić obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym 
oraz regionom, w których występują 
przeszkody naturalne lub demograficzne o 
charakterze poważnym lub trwałym, takim 
jak najbardziej wysuniętym na północ 
regionom o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz regionom wyspiarskim, 
transgranicznym i górskim; jest 
przekonany, że zasoby i zdolności, którymi 
dysponują wymienione regiony, mogą 
odgrywać w przyszłej konkurencyjności 
Unii Europejskiej ważną rolę; podkreśla 
w związku z tym, że obszary, które muszą 
sprostać wyzwaniom, należy uwzględnić 
również w przyszłych WRF;

Or. en

Poprawka 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 68b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68b. uznaje, że zgodnie z Traktatem 
szczególną uwagę należy poświęcić 
obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym 
oraz regionom, w których występują 
przeszkody naturalne lub demograficzne o 
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charakterze poważnym lub trwałym, takim 
jak najbardziej wysuniętym na północ 
regionom o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz regionom wyspiarskim, 
transgranicznym i górskim; jest 
przekonany, że zasoby i zdolności, którymi 
dysponują wymienione regiony, mogą 
odgrywać w przyszłej konkurencyjności 
Unii Europejskiej ważną rolę; podkreśla 
w związku z tym, że obszary, które muszą 
sprostać wyzwaniom, należy uwzględnić 
również w przyszłych WRF;

Or. en

Poprawka 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 68c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68c. uznaje, że zgodnie z Traktatem 
szczególną uwagę należy poświęcić 
obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym 
oraz regionom, w których występują 
przeszkody naturalne lub demograficzne o 
charakterze poważnym lub trwałym, takim 
jak regionom najbardziej oddalonym lub 
regionom o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz regionom wyspiarskim, 
transgranicznym i górskim; jest 
przekonany, że zasoby i zdolności, którymi 
dysponują wymienione regiony, mogą 
odgrywać w przyszłej konkurencyjności 
Unii Europejskiej ważną rolę; podkreśla 
w związku z tym, że obszary, które muszą 
sprostać wyzwaniom, należy uwzględnić 
również w przyszłych WRF;

Or. en
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Poprawka 722
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Sophie Auconie w imieniu 
grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 68d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68d. przypomina, że w kontekście polityki 
spójności UE „szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom, w których występują 
przeszkody naturalne lub demograficzne o 
charakterze poważnym lub trwałym” (art. 
174 ust. 3 TFUE), takim jak regionom 
górskim, wyspiarskim i transgranicznym 
oraz regionom najbardziej wysuniętym na 
północ o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia; jest przekonany, że należy 
opracować specjalną strategię na rzecz 
tych regionów, które zostały wymienione 
w rezolucji PE z dnia 22 września 2010 r., 
oraz w sposób należyty uwzględnić je w 
następnych WRF; ponownie podkreśla, że 
należy kontynuować konkretne działania 
podejmowane na korzyść regionów 
najbardziej oddalonych (art. 349 TFUE);

Or. en

Poprawka 723
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 68e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68e. z zadowoleniem przyjmuje 
terytorialny aspekt Traktatu z Lizbony; 
uznaje wartość dodaną UE przedsięwzięć 
transgranicznych oraz podkreśla, że 
należy zapewnić dostateczne finansowanie 
współpracy terytorialnej; zwraca się do 
Komisji o zbadanie, czy struktury już 
funkcjonujące w ramach polityk 
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regionalnych można stosować również w 
odniesieniu do zarządzania innymi 
instrumentami transgranicznymi, w tym 
ENPI, w celu ułatwienia funkcjonowania 
programów;

Or. en

Poprawka 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Projekt rezolucji
Ustęp 68f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68f. uważa, że celowa polityka 
ukierunkowana na rozwój obszarów 
wiejskich nadal będzie miała bardzo 
istotne znaczenie dla tworzenia 
zrównoważonych struktur gospodarczych, 
oferowania równych szans w rozwoju 
społecznym oraz zwiększania 
atrakcyjności obszarów wiejskich z myślą 
o młodych ludziach;

Or. de

Poprawka 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 68g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68g. jest przekonany, że nie tylko miasta, 
lecz również strefy podmiejskie o 
charakterze wiejskim mogą odgrywać 
istotną rolę w rozwoju regionalnym; 
podkreśla konieczność bardziej 
ukierunkowanego podejścia do stref 
podmiejskich o charakterze wiejskim 
objętych polityką spójności;
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Or. en

Poprawka 726
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 68h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68h. oraz zintegrowany system miejski 
niezależnie od ich struktury 
koncentrycznej bądź policentrycznej;

Or. en

Poprawka 727
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

69. przypomina, że nieskuteczność należy 
ograniczyć do minimum, zaś za wykryte 
naruszenia należy niezwłocznie nakładać 
sankcje; jedno z głównych zastrzeżeń 
wobec polityki spójności dotyczy 
złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

Or. en
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Poprawka 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów oraz 
nieproporcjonalnych wymogów 
dotyczących małych programów i 
projektów; z naciskiem podkreśla 
znaczenie uproszczenia przepisów i 
procedur dotyczących tej polityki, 
zachowania głównych koncepcji obecnego 
systemu wdrożeniowego zamiast 
wprowadzania podstawowych zmian, 
zmniejszenia stopnia złożoności i obciążeń 
administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że kontrola 
finansowa i działalność audytowa muszą 
wyraźnie opierać się na przestrzeganiu 
uregulowań oraz muszą być zgodne z 
zasadą proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 729
Pat the Cope Gallagher

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów oraz 
nieproporcjonalnych wymogów 
dotyczących małych programów i 
projektów; z naciskiem podkreśla 
znaczenie uproszczenia przepisów i 
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przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

procedur dotyczących tej polityki, 
zmniejszenia stopnia złożoności i obciążeń 
administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że kontrola 
finansowa i działalność audytowa muszą 
wyraźnie opierać się na przestrzeganiu 
uregulowań oraz muszą być zgodne z 
zasadą proporcjonalności, a także wyraża 
zdecydowany sprzeciw wobec procesu 
stopniowego zaostrzania wymogów w 
zakresie realizacji polityki spójności;

Or. en

Poprawka 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie finansowania 
krzyżowego oraz uproszczenia przepisów i 
procedur dotyczących tej polityki, 
zmniejszenia stopnia złożoności i obciążeń 
administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom oraz podmiotom społeczeństwa 
obywatelskiego; podkreśla, że zgodnie z 
zasadą proporcjonalności częstotliwość 
kontroli powinna zależeć od ryzyka 
wystąpienia nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że systemy audytowe 
i kontrolne stosowane w poszczególnych 
regionach powinny spełniać najwyższe 
normy; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości oraz że należy zwiększyć 
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liczbę kontroli przeprowadzanych przez 
Komisję na miejscu;

Or. en

Poprawka 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia
nieprawidłowości;

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że kontrole powinny 
być przeprowadzane w oparciu o jednolitą 
definicję nieprawidłowości;

Or. it

Poprawka 734
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
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przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości; zwraca uwagę, że, 
pomimo iż Komisja przez co najmniej 
ostatnich pięć lat apelowała o 
uproszczenie, nie poczyniono w tym 
kontekście żadnych postępów;

Or. en

Poprawka 735
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości;

69. przypomina, że jedno z głównych 
zastrzeżeń wobec polityki spójności 
dotyczy złożoności przepisów; z naciskiem 
podkreśla znaczenie uproszczenia 
przepisów i procedur dotyczących tej 
polityki, zmniejszenia stopnia złożoności i 
obciążeń administracyjnych oraz bardziej 
przejrzystszego i skuteczniejszego 
przydzielania środków miastom, gminom i 
regionom; podkreśla, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności częstotliwość kontroli 
powinna zależeć od ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości; wzywa ponadto do 
podziału środków finansowych na 
podstawie najaktualniejszych danych 
statystycznych Eurostatu w celu 
uwzględnienia skutków kryzysu 
gospodarczego;

Or. el

Poprawka 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Projekt rezolucji
Ustęp 69a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

69a. podkreśla europejską wartość dodaną 
współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej oraz 
konieczność wzmocnionego i bardziej 
ukierunkowanego podejścia do wymiaru 
współpracy terytorialnej podlegającego 
polityce spójności;

Or. en

Poprawka 737
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 70
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Projekt rezolucji Poprawka

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych;

70. wzywa do poprawy systemów 
monitorowania i oceny realizacji polityki 
spójności; przestrzega przed zwiększaniem 
obciążenia administracyjnego polityki 
spójności za sprawą wprowadzania 
kolejnych obowiązków sprawozdawczych, 
które wykraczają poza obecne procedury; 
z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych;

Or. en

Poprawka 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych;

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; podkreśla, że zasada 
partnerstwa może odegrać w tej poprawie 
kluczową rolę oraz że należy ją 
zaktualizować w kontekście upraszczania 
przepisów; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; 
przypomina, że inne zasady polityki 
spójności, takie jak wielopoziomowe 
sprawowanie rządów, podejście oddolne, 
uwzględnianie aspektu płci łącznie ze 
sporządzaniem budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci, równe szanse, podejście 
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zintegrowane i dodatkowość, wykazały 
swoje znaczenie;

Or. en

Poprawka 740
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych;

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów;

Or. pt

Poprawka 741
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
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pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych;

pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych; uważa, że 
obowiązkowe krajowe oświadczenia 
dotyczące zarządzania, składane i 
podpisywane na szczeblu ministerialnym 
oraz należycie kontrolowane przez 
niezależnego audytora, są koniecznym i 
niezbędnym krokiem ku przeciwdziałaniu 
brakowi odpowiedzialności oraz 
powszechnemu wyobrażeniu o 
występowaniu malwersacji finansowych 
na szczeblu europejskim; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do złożenia 
takich oświadczeń;

Or. en

Poprawka 742
Patrice Tirolien

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych;

70. podkreśla potrzebę podejścia do 
polityki spójności, które byłoby bardziej 
ukierunkowane na wyniki, oraz wzywa do 
poprawy systemów monitorowania i oceny 
jej realizacji; uważa, że opracowanie 
konkretnych i wymiernych wskaźników 
rezultatów należy uważać za podstawę 
pomiaru faktycznych postępów w zakresie 
osiągania uzgodnionych celów; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji dotyczące oceny ex ante, oceny 
bieżącej i oceny wpływu poszczególnych 
programów operacyjnych; wzywa Komisję 
do skonkretyzowania swoich wniosków 
dotyczących innowacyjnych wskaźników, 
które, oprócz PKB, mogą przede 
wszystkim zapewnić wyższy poziom 
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rozwoju naszych regionów;

Or. fr

Poprawka 743
Reimer Böge, Markus Pieper w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 70a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70a. przypomina, że współfinansowanie 
jest jedną z podstawowych zasad polityki 
spójności i w związku z tym należy je 
zachować w następnym okresie 
programowania; jest zwolennikiem 
podejścia zróżnicowanego, jeśli chodzi o 
poziom współfinansowania regionów 
kwalifikowalnych w kontekście różnych 
Celów polityki spójności; podkreśla, że 
zawsze należy przestrzegać maksymalnego 
poziomu współfinansowania UE;

Or. en

Poprawka 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 70b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70b. uważa, że przejrzystość w kontekście 
przydziału funduszy sprzyja właściwej 
realizacji polityki spójności i jest 
kluczowym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia ogólnych celów polityki 
spójności oraz że jako taką należy ją 
wzmacniać; jest głęboko przekonany, że 
opublikowanie listy beneficjentów jest 
skutecznym narzędziem sprzyjającym 
dalszej realizacji polityki spójności z 
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uwzględnieniem dobrego sprawowania 
rządów poprzez zapewnienie zgodności z 
priorytetami UE;

Or. en

Poprawka 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 70c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70c. zwraca uwagę na przedstawioną 
przez Komisję propozycję nowej 
pośredniej kategorii regionów, których 
PKB utrzymuje się na poziomie 75–90% 
PKB UE; zauważa ponadto, że celem tego 
ustalenia jest zastąpienie obecnego 
systemu stopniowego wycofywania i 
stopniowego wprowadzania w celu 
przeciwdziałania efektowi progowemu 
występującemu na poziomie 75% PKB UE 
(obecny próg kwalifikowania pomiędzy 
Celem 1 i Celem 2) oraz zapewnienie 
równego traktowania tych regionów; 
uważa, że należy uwzględnić trudności, z 
jakimi borykają się regiony, które od 2013 
r. po raz pierwszy nie będą się już 
kwalifikowały do statusu celu 
konwergencji, oraz regiony, które mimo 
tego, że w obecnym okresie 
programowania kwalifikowały się do 
statusu celu konkurencyjności, nadal 
borykają się ze strukturalnymi 
trudnościami społeczno-gospodarczymi 
związanymi z realizacją celów strategii 
„Europa 2020”; uważa, że stworzenie 
takiej kategorii będzie możliwe ze względu 
na to, że wiele regionów przekroczyło próg
wynoszący 75% PKB UE i w związku z 
tym automatycznie nie będzie się już 
kwalifikowało do statusu celu 
konwergencji; podkreśla, że utworzenie 
takiej kategorii nie powinno 
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dyskryminować regionów, które obecnie 
otrzymują pomoc w ramach celu 
konwergencji lub konkurencyjności, ani 
nie powinno skutkować zwiększeniem 
budżetu polityki spójności;

Or. fr

Poprawka 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 70d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70d. uważa, że należy poprzeć wniosek 
Komisji dotyczący utworzenia kategorii 
pośredniej; zwraca się do Komisji o 
udzielenie dalszych informacji na temat
budżetowych konsekwencji tego typu 
wniosku;

Or. en

Poprawka 747
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Milan Zver, José Manuel Fernandes w imieniu 
grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 70e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70e. wzywa Komisję do określenia w 
następnym okresie programowania 
bardziej całościowego systemu udzielania 
stopniowego wsparcia przejściowego, 
zwłaszcza dla regionów, które nie będą się 
już kwalifikowały do otrzymania takiego 
wsparcia zgodnie z celem konwergencji, 
tak aby nadać im jaśniejszy status oraz 
zwiększyć bezpieczeństwo ich rozwoju;
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Or. en

Poprawka 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. przestrzega przed uzależnieniem 
wydatkowania funduszy spójności od 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

skreślony

Or. de

Poprawka 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. przestrzega przed uzależnieniem 
wydatkowania funduszy spójności od 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

71. jest przeciwny uzależnieniu 
wydatkowania funduszy spójności od 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

Or. en

Poprawka 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 71
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Projekt rezolucji Poprawka

71. przestrzega przed uzależnieniem 
wydatkowania funduszy spójności od 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

71. przestrzega przed uzależnieniem 
wydatkowania Funduszu Spójności od 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

Or. en

Poprawka 751
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. przestrzega przed uzależnieniem 
wydatkowania funduszy spójności od 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

71. przestrzega przed uzależnieniem 
wydatkowania funduszy spójności od 
sankcji nakładanych w ramach warunków 
makroekonomicznych związanych z 
paktem stabilności i wzrostu, ponieważ 
byłoby to sprzeczne z samymi celami, do 
których ma dążyć polityka spójności, a 
mianowicie z celem polegającym na 
zniwelowaniu różnic regionalnych;

Or. en

Poprawka 752
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. przestrzega przed uzależnieniem
wydatkowania funduszy spójności od 
warunków makroekonomicznych 

71. uważa, że uzależnienie wydatkowania 
funduszy spójności od warunków 
makroekonomicznych związanych z 
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związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

paktem stabilności i wzrostu jest 
negatywne oraz sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

Or. en

Poprawka 753
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. przestrzega przed uzależnieniem 
wydatkowania funduszy spójności od 
warunków makroekonomicznych 
związanych z paktem stabilności i wzrostu, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z samymi 
celami, do których ma dążyć polityka 
spójności;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 71a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

71a. wzywa do złożenia wniosku 
dotyczącego wprowadzenia surowszych 
wymogów, które zaczynałyby obowiązywać 
automatycznie, tak aby zwiększyć zakres 
monitoringu w celu zapewnienia 
wykorzystania funduszy strukturalnych 
zgodnie z prawem oraz z zamierzonym 
celem, w przypadku państw 
członkowskich, które poważnie naruszają 
kryteria stabilności UE i jednocześnie 
wykorzystują fundusze strukturalne 
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według szczególnie podejrzanych 
wzorców;

Or. de

Poprawka 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 71b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

71b. w związku z wykorzystywaniem 
funduszy strukturalnych poza krajami 
objętymi polityką spójności podkreśla 
potrzebę unikania zbytniego 
rozdrabniania udzielanego wsparcia 
finansowego i zamiast tego przeznaczania 
tego wsparcia na przedsięwzięcia o 
prawdziwie europejskim znaczeniu, które 
wynika albo z ich skali albo z tego, że jako 
projekty pilotażowe mogą one służyć za 
wzór; 

Or. en

Poprawka 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 71c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

71c. podkreśla pozytywny wpływ 
programów kulturalnych i edukacyjnych 
w kontekście celów w zakresie spójności 
UE;

Or. en
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Poprawka 757
Riikka Manner

Projekt rezolucji
Ustęp 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. wyraża szczególne zaniepokojenie 
powolnym rozpoczynaniem programów 
operacyjnych na początku każdego okresu 
programowania ze względu między innymi 
na pokrywanie się tej fazy z kończeniem 
poprzednich programów; zwraca uwagę na 
fakt, że problem ten musi zostać 
terminowo rozwiązany poprzez 
uwzględnienie czynników, które 
przyczyniają się do takich opóźnień;

72. wyraża szczególne zaniepokojenie 
powolnym rozpoczynaniem programów 
operacyjnych na początku każdego okresu 
programowania ze względu między innymi 
na pokrywanie się tej fazy z kończeniem 
poprzednich programów; zwraca uwagę na 
fakt, że problem ten musi zostać 
terminowo rozwiązany poprzez 
uwzględnienie czynników, które 
przyczyniają się do takich opóźnień; 
zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości stworzenia obszarów 
pilotażowych, na których można by 
testować na mniejszą skalę nowe 
regulacje, zanim zastosuje się je do 
pozostałych regionów, tak aby stwierdzić 
ewentualne problemy związane z 
wdrażaniem nowych regulacji; 

Or. en

Poprawka 758
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 72a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

72a. podkreśla potrzebę znalezienia 
lepszej równowagi pomiędzy wzrostem i 
politykami konsolidacji fiskalnej w celu 
niedopuszczenia do sytuacji, w której 
zgodność z wymogami przewidzianymi w 
pakcie stabilności i wzrostu utrudniałaby 
państwom członkowskim i władzom 
lokalnym współfinansowanie programów 
w ramach funduszy strukturalnych;
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Or. en

Poprawka 759
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne 
do wykorzystywania na jak najszerszą 
skalę innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 760
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne 
do wykorzystywania na jak najszerszą 
skalę innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

73. zwraca się do władz lokalnych i 
regionalnych o rozważne wykorzystywanie
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 761
Pat the Cope Gallagher

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów 

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów finansowych, 
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finansowych; przy czym zwraca się o ich uproszczenie i 
skonfigurowanie w celu dostosowania do 
warunków rozwoju oraz warunków 
administracyjnych panujących we 
wszystkich regionach;

Or. en

Poprawka 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów finansowych, 
przy czym zwraca się o ich uproszczenie i 
skonfigurowanie w celu dostosowania do 
warunków rozwoju oraz warunków 
administracyjnych panujących we 
wszystkich regionach;

Or. en

Poprawka 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych; niemniej jednak zwraca 
uwagę na potrzebę poddania tych 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych wzmożonej kontroli 
demokratycznej przy ich jednoczesnym 
dalszym rozwoju;
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Or. en

Poprawka 764
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę 
innowacyjnych instrumentów finansowych, 
na przykład za pośrednictwem funduszy 
obrotowych, szczególnie na rzecz działań 
mających na celu osiągnięcie 
efektywności energetycznej, takich jak 
retrofit, oraz utworzenia infrastruktury 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych; podkreśla, że 
kredyty lub fundusze obrotowe mogą 
wspierać efektywniejsze wykorzystywanie 
środków oraz że wykorzystywanie dotacji 
powinno być traktowane w sposób 
uprzywilejowany w określonych 
dziedzinach polityki i programach;

Or. en
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Poprawka 766
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania innowacyjnych 
instrumentów finansowych, w 
szczególności poprzez połączenie różnych 
zasobów na rzecz realizacji tych samych 
celów;

Or. pt

Poprawka 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
wykorzystywania na jak najszerszą skalę
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

73. zachęca władze lokalne i regionalne do 
propagowania, w stosownych 
przypadkach, wykorzystywania 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych;

Or. it

Poprawka 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Projekt rezolucji
Ustęp 73a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73a. popiera efektywniejsze podejście do 
udzielania pomocy regionalnej, 
ukierunkowane na inwestycje w 
infrastrukturę oraz na pomoc 
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horyzontalną na rzecz regionów UE 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu lub regionów najmniej 
rozwiniętych, łącznie z wprowadzeniem w 
okresach przejściowych 
nieprzekraczających pięciu lat 
korzystnych warunków podatkowych;

Or. it

Poprawka 769
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 73b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73b. wzywa do przyznania większej liczby 
środków finansowych tym regionom, które 
w okresie finansowym 2007–2013 
wykazały się wzmożoną sumiennością; 

Or. it

Poprawka 770
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

Obywatelstwo

Wspieranie kultury i różnorodności 
europejskiej

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
strategie polityczne Unii;

skreślony



PE462.731v02-00 80/129 AM\864090PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 771
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
strategie polityczne Unii;

skreślony

Or. pt

Poprawka 772
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
strategie polityczne Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 773
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 74
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Projekt rezolucji Poprawka

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
strategie polityczne Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
strategie polityczne Unii;

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
mieszkańców Unii i przyczynia się do 
lepszego dostępu do praw podstawowych 
zagwarantowanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz w 
Traktatach;

Or. en

Poprawka 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
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strategie polityczne Unii; strategie polityczne Unii, oraz zwraca 
uwagę na ważną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego w promowaniu wartości 
demokratycznych, poszanowania praw 
człowieka i praworządności;

Or. en

Poprawka 776
Reimer Böge, Simon Busuttil w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
strategie polityczne Unii;

74. podkreśla, że promowanie 
obywatelstwa europejskiego ma 
bezpośredni wpływ na codzienne życie 
Europejczyków i przyczynia się do 
lepszego zrozumienia szans, jakie dają 
strategie polityczne Unii; jest zdania, że 
utworzenie dla obywateli UE „wspólnego 
europejskiego domu”, w którym wszyscy 
obywatele mogliby korzystać ze wspólnych 
i równych praw, powinno być 
przedmiotem kolejnego dużego 
przedsięwzięcia Unii, które zostanie 
zrealizowane po pomyślnym 
urzeczywistnieniu jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 74a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

74a. wzywa do opracowania wieloletniego 
programu integracji istniejących 
programów na rzecz demokracji, 
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informacji i komunikacji w celu 
usprawnienia długoterminowego 
planowania poprawy uczestnictwa w 
wyborach europejskich, zwiększenia 
zrozumienia oraz zaangażowania 
obywateli europejskich w działalność 
prowadzoną przez instytucje UE;

Or. en

Poprawka 778
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 74b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

74b. jest przekonany, że w celu 
wyczerpującej promocji obywatelstwa Unii 
istotne znaczenie ma zapewnienie, że 
obywatele, którzy żyją w UE, przy czym 
UE nie jest ich krajem ojczystym, są 
świadomi różnorodności języków oraz 
kultury w ich nowym miejscu 
zamieszkania, co prowadzi do 
wzmocnienia wspólnej tożsamości 
europejskiej, która opiera się na naszej 
wewnętrznej różnorodności;

Or. en

Poprawka 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 74c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

74c. uznaje potrzebę objęcia całej 
różnorodności europejskiej jako narzędzia 
służącego promowaniu aktywnego 
uczestnictwa;



PE462.731v02-00 84/129 AM\864090PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 780
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami, zwłaszcza w 
kontekście strategii „Europa 2020”; 
zdecydowanie podkreśla, że pełny 
potencjał tych strategii politycznych 
można wykorzystać wyłącznie wówczas, 
gdy zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania;

skreślony

Or. en

Poprawka 781
Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami, zwłaszcza w 
kontekście strategii „Europa 2020”; 
zdecydowanie podkreśla, że pełny 
potencjał tych strategii politycznych 
można wykorzystać wyłącznie wówczas, 
gdy zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania; 

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami integracji 
europejskiej; zwraca uwagę, że ich pełny 
potencjał można wykorzystać wyłącznie 
wówczas, gdy zostanie im zapewniony 
odpowiedni poziom finansowania; jest 
ponadto zdania, że rozszerzenie 
europejskich programów „Uczenie się 
przez całe życie”, a zwłaszcza programów 
Erasmus i Leonardo da Vinci, musi 
uwzględniać równość społeczną w 
kontekście dostępu do tych programów, co 
oznacza, że muszą być one finansowane 
zgodnie z warunkami obowiązującymi w 
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kraju przeznaczenia;

Or. pt

Poprawka 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami, zwłaszcza w 
kontekście strategii „Europa 2020”; 
zdecydowanie podkreśla, że pełny 
potencjał tych strategii politycznych można 
wykorzystać wyłącznie wówczas, gdy 
zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania;

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami, zwłaszcza w 
kontekście strategii „Europa 2020”; 
podkreśla, że zaniechanie odpowiedniego 
inwestowania w edukację w perspektywie 
krótkoterminowej mogłoby spotęgować i 
wydłużyć kryzys, gdyż obywatele nie będą 
dysponować umiejętnościami 
wymaganymi do wykonywania pracy w 
nowej gospodarce opartej na wiedzy; 
wzywa UE i państwa członkowskie do 
uznania rosnącego znaczenia branż 
związanych z kulturą i twórczością dla 
gospodarki europejskiej oraz domaga się 
uwzględnienia tego w naszych politykach; 
zdecydowanie podkreśla, że pełny 
potencjał tych strategii politycznych można 
wykorzystać wyłącznie wówczas, gdy 
zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania oraz gdy zostanie 
zagwarantowany ich wyjątkowy charakter 
jako programów jednolitych;

Or. en

Poprawka 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 75
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Projekt rezolucji Poprawka

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami, zwłaszcza w 
kontekście strategii „Europa 2020”; 
zdecydowanie podkreśla, że pełny 
potencjał tych strategii politycznych można 
wykorzystać wyłącznie wówczas, gdy 
zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania;

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są jednymi z 
pierwszych strategii politycznych, które 
zostały uznane za sprawą swojej wartości 
dodanej oraz dostępności dla obywateli, 
oraz jako takie są bardzo istotnymi 
priorytetami, zwłaszcza także w kontekście 
strategii „Europa 2020”, biorąc pod uwagę 
to, że artyści i twórcy mają kluczowe 
znaczenie dla innowacji; podkreśla, że 
dzięki takim programom jak MEDIA bądź 
wprowadzeniu innowacyjnego 
ukierunkowania na branże związane z 
kreatywnością i kulturą przedsiębiorczość 
i kreatywność stają się główną zaletą 
sprzyjającą realizacji strategii „UE 2020” 
w oparciu o trójkąt wiedzy, mobilność lub 
jako miękkie czynniki związane z 
lokalizacją; zdecydowanie podkreśla, że 
pełny potencjał tych strategii politycznych 
można wykorzystać wyłącznie wówczas, 
gdy zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania oraz gdy ich 
potencjał będzie lepiej wykorzystywany w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich i 
polityki spójności;

Or. en

Poprawka 784
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami, zwłaszcza w 
kontekście strategii „Europa 2020”; 
zdecydowanie podkreśla, że pełny 
potencjał tych strategii politycznych można 

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży są bardzo istotnymi 
priorytetami; nie uważa, aby pełny 
potencjał tych strategii politycznych można 
było wykorzystać wówczas, gdy będą one 
uzależnione od finansowania UE;
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wykorzystać wyłącznie wówczas, gdy 
zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania;

podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny ustalić swój własny priorytet i 
zapewnić jego niezbędne finansowanie;

Or. en

Poprawka 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami, zwłaszcza w 
kontekście strategii „Europa 2020”; 
zdecydowanie podkreśla, że pełny 
potencjał tych strategii politycznych można 
wykorzystać wyłącznie wówczas, gdy 
zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania;

75. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące młodzieży i kultury są bardzo 
istotnymi priorytetami; zdecydowanie 
podkreśla, że pełny potencjał tych strategii 
politycznych można wykorzystać 
wyłącznie wówczas, gdy zostanie im 
zapewniony odpowiedni poziom 
finansowania;

Or. en

Poprawka 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 75a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75a. wzywa Komisję do zachowania w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowania oddzielnego programu 
„Młodzież w działaniu”;

Or. en
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Poprawka 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 75b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75b. z zadowoleniem przyjmuje 
sztandarową inicjatywę strategii „UE 
2020” „Mobilna młodzież”, której celem 
jest usprawnienie przejścia z edukacji na 
integrację na rynku pracy poprzez 
ulepszenie edukacji i zwiększenie 
mobilności; uważa jednak, że obecny 
kształt tej inicjatywy nie jest wystarczająco 
kompleksowy; w tym celu wzywa do 
przeglądu celów poszczególnych 
programów, tak aby nie tylko zapewnić 
propagowanie równych szans wśród 
absolwentów, lecz także aby poszerzyć 
klientelę oraz dotrzeć do większej liczby 
młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 75c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75c. domaga się przeznaczania z budżetu 
UE odpowiednich środków na 
„europejską gwarancję na rzecz 
młodzieży”, której celem jest zapewnienie, 
że po okresie bezrobocia przekraczającym 
cztery miesiące każdy młody człowiek w 
UE będzie miał prawo do oferty 
zatrudnienia, praktyki zawodowej, 
dodatkowego szkolenia bądź pracy 
połączonej ze szkoleniem;

Or. en
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Poprawka 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 75d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75d. przypomina, że na mocy Traktatu z
Lizbony (art. 165 TFUE) sport stanowi 
nową kompetencję UE, która w związku z 
tym powinna znaleźć odzwierciedlenie w 
kolejnych WRF; podkreśla znaczenie 
wkładu sportu w propagowanie zdrowia, 
edukację, włączenie społeczne oraz 
rozwinięcie europejskiej aktywnej postawy 
obywatelskiej;

Or. en

Poprawka 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Projekt rezolucji
Ustęp 75e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa podstawowe, równość kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacja
75e. podkreśla, że działania UE w 
obszarze obywatelstwa obejmują 
propagowanie praw podstawowych i 
wartości, takich jak równość kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacja; 
podkreśla, że podczas propagowania tych 
wartości we wszystkich liniach 
budżetowych i pozycjach w budżecie 
należy zapewnić celowy przydział 
odpowiednich funduszy;

Or. en
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Poprawka 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 75f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75f. podkreśla, że działania UE w 
obszarze obywatelstwa obejmują 
propagowanie praw podstawowych i 
wartości określonych w Traktacie z 
Lizbony, takich jak równość kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacja; 
podkreśla, że podczas propagowania tych 
wartości we wszystkich liniach 
budżetowych i pozycjach w budżecie 
należy zapewnić celowy przydział 
odpowiednich funduszy;

Or. en

Poprawka 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 75g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75g. wskazuje, że strategie polityczne 
dotyczące równości i niedyskryminacji są 
bardzo istotnymi priorytetami;

Or. en

Poprawka 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 75h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

75h. zwraca uwagę, że część funduszy 
przeznaczonych w budżecie Unii na prawa 
podstawowe, równość i niedyskryminację 
jest stosunkowo niewielka i podkreśla, że 
w przyszłych WRF na polityki te trzeba 
przydzielić odpowiednie i obiektywnie 
uzasadnione fundusze, aby umożliwić 
Unii wykonywanie jej działań, zwłaszcza 
tych związanych z nowymi zadaniami, 
określonymi w Traktacie z Lizbony, a w 
szczególności w karcie praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 75i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75i. zwraca uwagę, że program Unii 
Europejskiej w dziedzinie obywatelstwa 
musi również obejmować działania, które 
zapewnią większą przejrzystość procesów 
sprawowania rządów w Unii, tak aby 
umożliwić mieszkańcom skuteczniejsze 
uczestnictwo; zwraca uwagę, że należy 
wesprzeć i przeprowadzić odpowiednie 
kampanie informujące o politykach i 
wydatkach UE, nie jako propagandę, lecz 
krytyczne zaangażowanie podmiotów, 
których rzeczone kwestie dotyczą 
najbardziej; 

Or. en

Poprawka 795
Marta Andreasen
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Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, 
kulturalny i społeczny rozwój Unii może 
następować wyłącznie w stabilnym, 
przestrzegającym prawa i bezpiecznym 
otoczeniu, gwarantującym wolności 
obywatelskie; w związku z tym uważa, że 
efektywna polityka dotycząca spraw 
wewnętrznych jest warunkiem wstępnym 
ożywienia gospodarczego i istotnym 
elementem w szerszym kontekście 
politycznym i strategicznym; podkreśla 
istotną rolę, którą polityki dotyczące 
spraw wewnętrznych pełnią w 
zewnętrznym wymiarze Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, 
kulturalny i społeczny rozwój Unii może 
następować wyłącznie w stabilnym, 
przestrzegającym prawa i bezpiecznym 
otoczeniu, gwarantującym wolności 
obywatelskie; w związku z tym uważa, że
efektywna polityka dotycząca spraw 
wewnętrznych jest warunkiem wstępnym 
ożywienia gospodarczego i istotnym 
elementem w szerszym kontekście 
politycznym i strategicznym; podkreśla 
istotną rolę, którą polityki dotyczące spraw 
wewnętrznych pełnią w zewnętrznym 
wymiarze Unii;

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, 
kulturalny i społeczny rozwój Unii może 
następować wyłącznie w stabilnym, 
przestrzegającym prawa i bezpiecznym 
otoczeniu, szanującym i egzekwującym 
prawa podstawowe oraz gwarantującym 
wolności obywatelskie; w związku z tym 
uważa, że efektywna polityka dotycząca 
spraw wewnętrznych jest warunkiem 
wstępnym ożywienia gospodarczego i 
istotnym wkładem na rzecz osiągnięcia 
strategicznych celów strategii „UE 2020”; 
podkreśla znaczenie włączenia celów UE 
w dziedzinie spraw wewnętrznych do 
zewnętrznego wymiaru Unii, a zwłaszcza 
do Europejskiego Instrumentu 
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Sąsiedztwa, Instrumentu na rzecz 
Stabilności, Instrumentu Partnerstwa 
oraz instrumentu finansowania 
współpracy na rzecz rozwoju; podkreśla 
potrzebę odpowiedniego finansowania 
polityk imigracyjnej, azylowej i 
bezpieczeństwa oraz uwzględnienia celów 
UE podczas realizacji wymienionych 
polityk;

Or. en

Poprawka 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, 
kulturalny i społeczny rozwój Unii może 
następować wyłącznie w stabilnym, 
przestrzegającym prawa i bezpiecznym 
otoczeniu, gwarantującym wolności 
obywatelskie; w związku z tym uważa, że
efektywna polityka dotycząca spraw 
wewnętrznych jest warunkiem wstępnym 
ożywienia gospodarczego i istotnym 
elementem w szerszym kontekście 
politycznym i strategicznym; podkreśla 
istotną rolę, którą polityki dotyczące spraw 
wewnętrznych pełnią w zewnętrznym 
wymiarze Unii;

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, 
kulturalny i społeczny rozwój Unii może 
następować wyłącznie w stabilnym, 
przestrzegającym prawa i bezpiecznym 
otoczeniu, gwarantującym wolności 
obywatelskie oraz propagującym wolność 
i równość; w związku z tym uważa, że
polityka dotycząca spraw wewnętrznych, 
opierająca się na wolności i prawach 
podstawowych, jest warunkiem wstępnym 
ożywienia gospodarczego i istotnym 
elementem w szerszym kontekście 
politycznym i strategicznym; podkreśla 
istotną rolę, którą wiarygodne polityki 
dotyczące spraw wewnętrznych pełnią w 
unijnej polityce sąsiedztwa oraz w
zewnętrznym wymiarze Unii;

Or. en

Poprawka 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini
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Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, 
kulturalny i społeczny rozwój Unii może 
następować wyłącznie w stabilnym, 
przestrzegającym prawa i bezpiecznym 
otoczeniu, gwarantującym wolności 
obywatelskie; w związku z tym uważa, że
efektywna polityka dotycząca spraw 
wewnętrznych jest warunkiem wstępnym 
ożywienia gospodarczego i istotnym 
elementem w szerszym kontekście 
politycznym i strategicznym; podkreśla 
istotną rolę, którą polityki dotyczące spraw 
wewnętrznych pełnią w zewnętrznym 
wymiarze Unii;

76. zwraca uwagę, że gospodarczy, 
kulturalny i społeczny rozwój Unii może 
następować wyłącznie w swobodnym, 
stabilnym, przestrzegającym prawa i 
bezpiecznym otoczeniu, gwarantującym 
wolności obywatelskie; w związku z tym 
uważa, że efektywna polityka dotycząca 
spraw wewnętrznych i wymiaru 
sprawiedliwości jest warunkiem wstępnym 
zapewnienia mieszkańcom Unii dobrobytu 
oraz że ma znaczenie dla ożywienia 
gospodarczego i jest istotnym elementem 
w szerszym kontekście politycznym i 
strategicznym; podkreśla istotną rolę, którą 
podstawowe wolności oraz polityki 
dotyczące spraw wewnętrznych i wymiaru 
sprawiedliwości pełnią w zewnętrznym 
wymiarze Unii;

Or. en

Poprawka 799
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 76a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

76a. jest przekonany, że w kontekście 
efektywnej polityki dotyczącej spraw 
wewnętrznych w następnych WRF należy 
uwzględnić propagowanie funkcjonalnej 
konwergencji systemów sądowych w 
państwach członkowskich UE;

Or. en
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Poprawka 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu 
powinno towarzyszyć wystarczające 
finansowanie i solidarność między 
państwami członkowskimi;

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu
powinny towarzyszyć wystarczające 
finansowanie i instrumenty wsparcia 
służące radzeniu sobie z sytuacjami 
nadzwyczajnymi, udostępniane w imię 
solidarności między państwami 
członkowskimi; stwierdza w tym 
kontekście, że należy odpowiednio 
uwzględnić rosnące wyzwania 
FRONTEX-u, Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz 
funduszy na rzecz solidarności i 
zarządzania przepływami migracyjnymi;

Or. en

Poprawka 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu 
powinno towarzyszyć wystarczające 
finansowanie i solidarność między 
państwami członkowskimi;

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu 
powinno towarzyszyć wystarczające 
finansowanie, poszanowanie praw 
człowieka i solidarność między państwami 
członkowskimi wraz z jednoczesnym 
nieprzyjmowaniem zobowiązań krajowych
oraz jasne zdefiniowanie zadań;



PE462.731v02-00 96/129 AM\864090PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu 
powinno towarzyszyć wystarczające 
finansowanie i solidarność między 
państwami członkowskimi;

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego, 
opierającego się na prawach 
podstawowych podejścia do pilnych 
kwestii dotyczących imigracji i azylu w 
celu doprowadzenia do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu 
powinno towarzyszyć poszanowanie praw 
i godności człowieka, wystarczające 
finansowanie i solidarność między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 803
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu 
powinno towarzyszyć wystarczające 
finansowanie i solidarność między 
państwami członkowskimi;

77. podkreśla potrzebę przyjęcia przez UE 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, które nie 
zwiększy obciążenia podatników;

Or. en

Poprawka 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström
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Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu oraz do zarządzania 
zewnętrznymi granicami Unii, któremu 
powinno towarzyszyć wystarczające 
finansowanie i solidarność między 
państwami członkowskimi;

77. podkreśla potrzebę zintegrowanego 
podejścia do pilnych kwestii dotyczących 
imigracji i azylu, które obejmuje 
europejską politykę sąsiedztwa, oraz do 
zarządzania zewnętrznymi granicami Unii, 
któremu powinno towarzyszyć 
wystarczające finansowanie i solidarność 
między państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Projekt rezolucji
Ustęp 77a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

77a. podkreśla rosnącą skalę migracji, w 
szczególności nielegalnej migracji, co
wymaga zaapelowania do wszystkich 
państw członkowskich o przyjęcie 
odpowiedzialnego podejścia, zważywszy 
na to, że taka migracja wywrze oczywisty 
wpływ także na spójny rozwój europejskiej 
polityki sąsiedztwa; 

Or. it

Poprawka 806
Reimer Böge, Simon Busuttil w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 77b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

77b. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
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Komisji dotyczący zmniejszenia łącznej 
liczby instrumentów budżetowych 
wykorzystywanych w ramach spraw 
wewnętrznych z czterech – Europejski 
Fundusz na rzecz Integracji Obywateli 
Państw Trzecich, Europejski Fundusz na 
rzecz Uchodźców, Fundusz Granic 
Zewnętrznych i Europejski Fundusz 
Powrotów Imigrantów – do dwóch, tj. 
instrumentu na rzecz migracji i 
uchodźstwa oraz instrumentu na rzecz 
bezpieczeństwa; jest przekonany, że takie 
podejście może w znacznym stopniu 
przyczynić się do ułatwienia, 
racjonalizacji, konsolidacji i zwiększenia 
przejrzystości obecnych funduszy i 
programów; pragnie dowiedzieć się, czy 
możliwe jest także połączenie CEPOL-u z 
Europolem;

Or. en

Poprawka 807
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 78

Projekt rezolucji Poprawka

78. zwraca uwagę, że część funduszy 
przeznaczonych na przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w 
budżecie Unii jest stosunkowo niewielka i 
podkreśla, że w przyszłych WRF na 
polityki te trzeba przydzielić odpowiednie i 
obiektywnie uzasadnione fundusze, aby 
umożliwić Unii wykonywanie jej działań, 
zwłaszcza tych związanych z nowymi 
zadaniami, określonymi w programie 
sztokholmskim i Traktacie z Lizbony;

skreślony

Or. pt
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Poprawka 808
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 78

Projekt rezolucji Poprawka

78. zwraca uwagę, że część funduszy 
przeznaczonych na przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w 
budżecie Unii jest stosunkowo niewielka i 
podkreśla, że w przyszłych WRF na 
polityki te trzeba przydzielić odpowiednie i 
obiektywnie uzasadnione fundusze, aby 
umożliwić Unii wykonywanie jej działań, 
zwłaszcza tych związanych z nowymi 
zadaniami, określonymi w programie 
sztokholmskim i Traktacie z Lizbony;

skreślony

Or. en

Poprawka 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 78

Projekt rezolucji Poprawka

78. zwraca uwagę, że część funduszy 
przeznaczonych na przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w 
budżecie Unii jest stosunkowo niewielka i 
podkreśla, że w przyszłych WRF na 
polityki te trzeba przydzielić odpowiednie i 
obiektywnie uzasadnione fundusze, aby 
umożliwić Unii wykonywanie jej działań, 
zwłaszcza tych związanych z nowymi
zadaniami, określonymi w programie 
sztokholmskim i Traktacie z Lizbony;

78. zwraca uwagę, że część funduszy 
przeznaczonych na przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w 
budżecie Unii jest stosunkowo niewielka i 
podkreśla, że w przyszłych WRF na 
polityki te trzeba przydzielić odpowiednie i 
obiektywnie uzasadnione fundusze, aby 
umożliwić Unii wykonywanie jej działań, 
zwłaszcza tych związanych z zadaniami 
wynikającymi z karty praw podstawowych;

Or. en
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Poprawka 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias w imieniu 
grupy ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 78a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

78a. zwraca uwagę, że finansowanie 
strategii politycznych sprzyjających 
wzmocnieniu i promowaniu praw 
podstawowych i równości pozostaje w tyle 
za innymi obszarami, tj. wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości; uważa, 
że stworzenie solidnej kultury praw 
podstawowych, równości i obywatelstwa 
musi być celem europejskim, co wymaga 
dostatecznej zmiany przydziału funduszy 
w następnych WRF;

Or. en

Poprawka 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Projekt rezolucji
Ustęp 78b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

78b. uznaje zakres oszczędności i synergii, 
lecz wobec tendencji do koncentrowania 
się na bezpieczeństwie i (nielegalnej) 
imigracji, co wywiera negatywny wpływ 
na strategie polityczne, które są bardziej 
ukierunkowane na włączenie, wyraża 
zaniepokojenie, że połączenie wszystkich 
programów w ramach dwufilarowej 
struktury podlegającej zarządzaniu 
dzielonemu, nad czym zastanawiał się 
właściwy komisarz, doprowadzi do 
pomieszania różnych celów; podkreśla, że 
państwa członkowskie nie powinny móc 
wykorzystywać funduszy według własnego 
uznania; ponadto podkreśla, że 
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finansowanie powinno być uzależnione od 
przestrzegania właściwych minimalnych 
standardów oraz od przedstawienia 
planów krajowych gwarantujących 
odpowiednie, całościowe podejście w 
ramach wszystkich obszarów polityki, 
któremu powinno towarzyszyć aktywne 
wsparcie budowania potencjału, 
określanie i rozpowszechnianie 
najlepszych praktyk oraz opracowanie 
innowacyjnych podejść;

Or. en

Poprawka 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 78c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

78c. podkreśla potrzebę rozwoju 
udoskonalonych synergii pomiędzy 
różnymi funduszami i programami w celu 
skutecznego osiągnięcia celów 
długoterminowych oraz umożliwienia UE 
szybkiego i skutecznego reagowania na 
nieoczekiwane wyzwania; zwraca uwagę 
na to, że ułatwienie zarządzania 
funduszami oraz zezwolenie na 
finansowanie krzyżowe umożliwiają 
przydział większej liczby funduszy na 
wspólne cele;

Or. en

Poprawka 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 78d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

78d. podkreśla, że agencje należy umocnić 
i udostępnić im odpowiednie środki 
niezbędne do wykonywania wielorakich 
zadań, tak aby wdrożyć strategie 
polityczne zgodnie ze wskazówkami 
politycznymi instytucji UE;

Or. en

Poprawka 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 78e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Globalny wymiar Europy
78e. mając na uwadze to, że strategia 
„Europa 2020” powinna być podporą 
budżetu UE, apeluje o uwzględnienie w 
większym stopniu zewnętrznego wymiaru 
tej strategii; wzywa do zwiększenia 
spójności i zgodności pomiędzy różnymi 
obszarami stosunków zewnętrznych UE i 
innymi politykami UE, zważywszy na to, 
że zmiany globalne oraz związane z nimi 
rozwiązania wywierają istotny wpływ na 
środowisko gospodarcze, naturalne i 
przemysłowe UE, konkurencyjność i 
zatrudnienie w UE;

Or. en

Poprawka 815
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 79
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Projekt rezolucji Poprawka

79. ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie ciągłym 
niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w 
realizacji zewnętrznych działań Unii z 
powodu nieprzewidywalności sytuacji 
zewnętrznej, nawracających
ogólnoświatowych kryzysów i zdarzeń 
nadzwyczajnych; w związku z tym 
podkreśla potrzebę usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych i 
efektywnych mechanizmów elastyczności 
w celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza 
postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez 
Unię były uwzględnione w budżecie jako 
kwoty dodatkowe do zaprogramowanych 
kwot, aby nie zagrażać realizacji 
istniejących priorytetów;

skreślony

Or. en

Poprawka 816
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie ciągłym 
niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w 
realizacji zewnętrznych działań Unii z 
powodu nieprzewidywalności sytuacji 
zewnętrznej, nawracających
ogólnoświatowych kryzysów i zdarzeń 
nadzwyczajnych; w związku z tym 

79. ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie ciągłym 
niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w 
realizacji zewnętrznych działań Unii z 
powodu nieprzewidywalności sytuacji 
zewnętrznej, nawracających 
ogólnoświatowych kryzysów i zdarzeń 
nadzwyczajnych; w związku z tym 
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podkreśla potrzebę usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych i 
efektywnych mechanizmów elastyczności 
w celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza 
postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez 
Unię były uwzględnione w budżecie jako 
kwoty dodatkowe do zaprogramowanych 
kwot, aby nie zagrażać realizacji 
istniejących priorytetów;

podkreśla potrzebę usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych i 
efektywnych mechanizmów elastyczności 
w celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; podkreśla 
potrzebę zachowania zasady otwartych 
drzwi do Unii Europejskiej; w tym 
kontekście podkreśla warunek 
bezwzględnego przestrzegania przez 
państwa trzecie praw człowieka i zasady 
państwa prawa, co należy uwzględnić 
podczas zawierania umów o współpracy i 
partnerstwie; powtarza postulat, aby skutki 
wszelkich nowych zobowiązań i zadań 
podejmowanych przez Unię były 
uwzględnione w budżecie jako kwoty 
dodatkowe do zaprogramowanych kwot, 
aby nie zagrażać realizacji istniejących 
priorytetów;

Or. en

Poprawka 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie ciągłym 
niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w 
realizacji zewnętrznych działań Unii z 
powodu nieprzewidywalności sytuacji 
zewnętrznej, nawracających 
ogólnoświatowych kryzysów i zdarzeń 
nadzwyczajnych; w związku z tym 
podkreśla potrzebę usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych i 

79. ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie problemami z 
elastycznością w realizacji zewnętrznych 
działań Unii z powodu 
nieprzewidywalności sytuacji zewnętrznej, 
nawracających ogólnoświatowych 
kryzysów i zdarzeń nadzwyczajnych; w 
związku z tym podkreśla potrzebę 
usunięcia rozbieżności między ambicjami a 
zasobami w ramach polityki zagranicznej 
poprzez zapewnienie odpowiednich 
środków finansowych i efektywnych 
mechanizmów elastyczności w celu 
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efektywnych mechanizmów elastyczności 
w celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza 
postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez 
Unię były uwzględnione w budżecie jako 
kwoty dodatkowe do zaprogramowanych 
kwot, aby nie zagrażać realizacji 
istniejących priorytetów;

umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza 
postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez 
Unię były uwzględnione w budżecie jako 
kwoty dodatkowe do zaprogramowanych 
kwot, aby nie zagrażać realizacji 
istniejących priorytetów;

Or. en

Poprawka 818
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie ciągłym 
niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w 
realizacji zewnętrznych działań Unii z 
powodu nieprzewidywalności sytuacji 
zewnętrznej, nawracających 
ogólnoświatowych kryzysów i zdarzeń 
nadzwyczajnych; w związku z tym 
podkreśla potrzebę usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych i 
efektywnych mechanizmów elastyczności 
w celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza 
postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez 
Unię były uwzględnione w budżecie jako 
kwoty dodatkowe do zaprogramowanych 
kwot, aby nie zagrażać realizacji 
istniejących priorytetów;

79. ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie 
ciągłym niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w 
realizacji zewnętrznych działań Unii z powodu 
nieprzewidywalności sytuacji zewnętrznej, 
nawracających ogólnoświatowych kryzysów i 
zdarzeń nadzwyczajnych; w związku z tym 
podkreśla potrzebę usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych i 
efektywnych mechanizmów elastyczności w 
celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i nieprzewidziane 
zdarzenia; przypomina jednak, że istniejące 
programy i zobowiązania należy poddać 
krytycznemu przeglądowi oraz że poprzez 
racjonalizację budżetu i ponowną ocenę
priorytetów Unii należy zidentyfikować 
oszczędności i synergie;

Or. en
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Poprawka 819
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. ponownie wyraża głębokie 
zaniepokojenie ciągłym 
niedofinansowaniem i szczególnie 
dotkliwymi problemami z elastycznością w 
realizacji zewnętrznych działań Unii z 
powodu nieprzewidywalności sytuacji 
zewnętrznej, nawracających 
ogólnoświatowych kryzysów i zdarzeń 
nadzwyczajnych; w związku z tym 
podkreśla potrzebę usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej poprzez zapewnienie 
odpowiednich środków finansowych i 
efektywnych mechanizmów elastyczności 
w celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza 
postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez 
Unię były uwzględnione w budżecie jako 
kwoty dodatkowe do zaprogramowanych 
kwot, aby nie zagrażać realizacji 
istniejących priorytetów;

79. przypomina, że zważywszy na 
problemy finansowe i problemy z 
elastycznością w realizacji zewnętrznych 
działań Unii z powodu 
nieprzewidywalności sytuacji zewnętrznej, 
nawracających ogólnoświatowych 
kryzysów i zdarzeń nadzwyczajnych 
należy jeszcze raz dokładnie przemyśleć 
priorytety w celu usunięcia rozbieżności 
między ambicjami a zasobami w ramach 
polityki zagranicznej; podkreśla, że 
odpowiednie środki finansowe i efektywne 
mechanizmy elastyczności są niezbędne w 
celu umożliwienia Unii reagowania na 
ogólnoświatowe wyzwania i 
nieprzewidziane zdarzenia; powtarza 
postulat, aby skutki wszelkich nowych 
zobowiązań i zadań podejmowanych przez 
Unię nie były automatycznie 
uwzględniane w budżecie jako kwoty 
dodatkowe do zaprogramowanych kwot, 
zwłaszcza jeśli istnieje możliwość 
dokonania oszczędności w ramach 
istniejących priorytetów;

Or. en

Poprawka 820
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. zwraca uwagę na różnicę między 80. zwraca uwagę na różnicę między 
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poziomem światowej pomocy finansowej 
Unii a jej często ograniczonym wpływem 
w związanych z tym negocjacjach oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia politycznej 
roli Unii i jej wzmocnienia w instytucjach i 
na forach międzynarodowych;

poziomem światowej pomocy finansowej 
Unii a jej często ograniczonym wpływem 
w związanych z tym negocjacjach oraz 
podkreśla potrzebę zwiększenia politycznej 
roli Unii i jej wzmocnienia w instytucjach i 
na forach międzynarodowych; uważa, że 
pułap przyszłego działu globalnego 
wymiaru Europy powinien odpowiadać 
obecnym i przyszłym wyzwaniom oraz 
coraz to większej roli UE na arenie 
międzynarodowej, co zostało opisane w 
Traktacie z Lizbony;

Or. en

Poprawka 821
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

81. uważa, że ESDZ jest zbyteczna; jest 
zdania, że ESDZ wykazała się już brakiem 
skuteczności oraz wzywa do zakończenia 
jej działalności, tak aby uniknąć dalszego 
marnotrawstwa pieniędzy podatników;

Or. en

Poprawka 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 81
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Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej” [1]; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi; ten wzrost efektywności i 
synergia powinny obejmować 
oszczędności na szczeblu krajowym oraz 
wykazywać rzeczywistą wartość dodaną 
dyplomacji Unii; podkreśla potrzebę 
odpowiedniego finansowania ESDZ; w 
szczególności przypomina o 
niedostatecznym finansowaniu w 
obecnych ramach budowania pokoju, 
zapobiegania konfliktom i strategii 
politycznych w zakresie zarządzania;

Or. en

Poprawka 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
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rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii; podkreśla, że neutralność budżetową 
można w tym kontekście rozumieć 
wyłącznie jako uwzględnienie wydatków 
zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu 
krajowym; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wykorzystania okazji dostępnej w ramach 
nowych struktur dyplomatycznych na 
szczeblu Unii, by ograniczyć koszty 
struktur dyplomatycznych na szczeblu 
krajowym;

Or. en

Poprawka 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii; ubolewa nad powielaniem oraz 
czasem nad sprzecznościami, które 
skutkują marnotrawstwem wynikającym z 
powielania słabo skoordynowanych 
działań krajowych;

Or. en
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Poprawka 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii; podkreśla, że należy unikać 
powielania oraz że ESDZ powinna dążyć 
do cięć i oszczędności we wszystkich 
budżetach krajowych;

Or. en

Poprawka 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi;
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rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

Or. en

Poprawka 827
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi;

Or. pt

Poprawka 828
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 

81. zwraca uwagę, że ESDZ znajduje się w 
fazie tworzenia; podkreśla, że zgodnie z 
decyzją Rady z dnia 20 lipca 2010 r. „przy 
tworzeniu ESDZ należy się kierować 
zasadą racjonalności kosztów i dążyć do 
neutralności budżetowej”5; w związku z 
tym podkreśla, że nowa służba musi w 
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pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii;

pełni wykorzystać wzrost efektywności 
wynikający z gromadzenia zasobów 
szczeblu Unii oraz synergię z państwami 
członkowskimi w celu wykazania 
rzeczywistej wartości dodanej dyplomacji 
Unii, łącznie z wartością dodaną 
sprzyjającą przedsiębiorstwom i 
obywatelom;

Or. en

Poprawka 829
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 81a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

81a. przypomina, że w ramach 
zwiększania spójności działań 
zewnętrznych UE należy w dalszym 
stopniu wzmacniać współpracę w zakresie 
realizacji polityk i strategii pomiędzy 
Komisją, ESDZ i EBI;

Or. en

Poprawka 830
María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 81b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

81b. uważa, że ESDZ musi być 
odpowiednio finansowana, by UE mogła 
osiągnąć swoje cele i odgrywać swoją rolę 
jako partner na arenie międzynarodowej, 
że UE ma obowiązek wnieść poprzez 
odpowiedni wpływ polityczny swój wkład 
w stosunki międzynarodowe oraz że 
naraża się na marginalizację 
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międzynarodową, jeśli nie zamanifestuje 
swoich interesów i wartości zagranicą 
oraz jeśli polityka zagraniczna UE nadal 
będzie niedostatecznie finansowana;

Or. en

Poprawka 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 81c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

81c. przypomina, że UE ma na szczeblu 
międzynarodowym większe znaczenie niż 
jej poszczególne państwa członkowskie 
łącznie; wzywa państwa członkowskie do 
poprawy koordynacji i współpracy z 
Komisją Europejską i ESDZ, tak aby 
uniknąć potencjalnych lub istniejących 
przypadków nakładania się przepisów, 
niespójności i niezgodności;

Or. en

Poprawka 832
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 

skreślony
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niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 833
Charles Goerens, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

82. z żalem zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie UE stopniowo ograniczają 
swoje budżety na pomoc pomimo swojego 
zobowiązania do przeznaczania 0,7% 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
zgodnie z Konsensusem europejskim w 
sprawie polityki rozwoju;

Or. en

Poprawka 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
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podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

podkreśla, że zwiększony ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju; podkreśla znaczenie tego 
poziomu w odniesieniu do zewnętrznego 
wymiaru strategii bezpieczeństwa UE; 
wzywa państwa członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych działań w celu 
osiągnięcia swoich celów w zakresie ODA 
oraz wywiązania się ze swoich zobowiązań 
w zakresie rozwoju; zwraca jednak uwagę, 
że są to minimalne aspiracje i nawet jeśli 
wszystkie cele zostaną osiągnięte, 
znaczące finansowanie nadal będzie 
potrzebne w celu zwalczania ubóstwa oraz 
poprawy standardów w zakresie zdrowia i 
edukacji najbiedniejszych mieszkańców 
świata;

Or. en

Poprawka 835
Anne E. Jensen

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju; podkreśla w tym kontekście, że 
potrzebne są wspólne wysiłki w celu 
dopilnowania kompleksowego 
wykorzystywania funduszy 
przeznaczonych na rozwój UE, tak aby 
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pomoc finansowa dotarła do najbardziej 
zmarginalizowanych i wykluczonych grup 
w społeczeństwie, w tym osób 
niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
oraz strategią UE w sprawie 
niepełnosprawności na lata 2010–2020;

Or. en

Poprawka 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB), z czego żaden z 
wymienionych celów jak dotąd nie został 
jeszcze osiągnięty, przypada w następnym 
okresie WRF; w związku z tym podkreśla, 
że odpowiedni ogólny poziom pomocy 
rozwojowej i finansowania jest niezbędny 
do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

Or. de

Poprawka 837
Reimer Böge w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 82. przypomina, że rok 2015 jako 
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ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju; podkreśla potrzebę znalezienia 
właściwej równowagi pomiędzy 
bezpośrednim wsparciem budżetowym, z 
jednej strony, a finansowaniem 
zrównoważonych przedsięwzięć z drugiej 
strony;

Or. en

Poprawka 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju, w tym ze zobowiązań 
finansowych podjętych w ramach 
porozumienia kopenhaskiego;

Or. en
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Poprawka 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię 
oraz państwa członkowskie ze swoich
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju;

82. przypomina, że rok 2015 jako 
ostateczny termin osiągnięcia milenijnych 
celów rozwoju (MCR), a także 
zapewnienia wspólnie oficjalnej pomocy 
rozwojowej na poziomie 0,7% dochodu 
narodowego brutto (DNB) przypada w 
następnym okresie WRF; w związku z tym 
podkreśla, że odpowiedni ogólny poziom 
pomocy rozwojowej i finansowania jest 
niezbędny do wywiązania się przez Unię z 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
rozwoju; podkreśla, że zmniejszenie 
nierówności zdrowotnych ma jednocześnie 
kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia 
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grup pokrzywdzonych i trudno 
dostępnych;

Or. en

Poprawka 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 82a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82a. wyraża zaskoczenie, że Unia nie 
podejmuje wysiłków zmierzających do 
systematycznego oceniania gospodarczego 
i politycznego wpływu pomocy UE 
udzielanej krajom rozwijającym się, w tym 
poprzez porównywanie rezultatów 
osiąganych przez kraje rozwijające się z 
rezultatami osiąganymi przez kraje 
wschodzące;

Or. fr

Poprawka 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 82b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82b. uważa za istotne, aby pomoc 
rozwojowa udzielana przez UE 
propagowała zrównoważony rozwój w 
krajach będących beneficjentami; 
podkreśla, że należy przeprowadzić oceny 
oraz określić kryteria zgodne z tym celem; 

Or. en
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Poprawka 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 82c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82c. uważa, że Komisja Europejska/ESDZ 
powinny wszcząć proces mający na celu 
poprawę skuteczności pomocy rozwojowej 
udzielanej przez UE oraz synergii 
pomiędzy pomocą rozwojową ze strony UE 
i poszczególnych krajów; jest przekonany, 
że ESDZ przyczyni się do zwiększenia 
skuteczności i widoczności wysiłków 
podejmowanych przez UE w celu 
zmniejszenia ubóstwa oraz ułatwienia 
przyswajania środków finansowych w 
krajach będących beneficjentami;

Or. en

Poprawka 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 82d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82d. podkreśla, że WRF powinny 
uwzględniać między innymi następujące 
kwestie: osiągnięcie milenijnych celów 
rozwoju, zmianę klimatu, powstrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej oraz 
nadmiernego wykorzystywania zasobów; 
w szczególności podkreśla, że następne 
WRF powinny wspierać spójność polityki, 
to jest poprzez dopilnowanie, żeby polityki 
UE oraz wydatki na rolnictwo, 
rybołówstwo, handel i energię nie stały w 
bezpośredniej sprzeczności z celami w 
zakresie polityki rozwojowej;

Or. en
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Poprawka 845
Bas Eickhout

Projekt rezolucji
Ustęp 82e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82e. przypomina, że zobowiązania 
wynikające z porozumienia z Cancun 
powinny być ukierunkowane na 
zaspokojenie potrzeb krajów 
rozwijających się związanych ze 
zwalczaniem zmiany klimatu, które są 
uzupełnieniem zobowiązań podjętych w 
ramach MCR;

Or. en

Poprawka 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 82f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82f. w związku z tym wzywa do 
faktycznego zwiększenia oficjalnej 
pomocy rozwojowej zgodnie z planem 
osiągnięcia kwoty na poziomie 0,7% oraz 
podkreśla, że tych środków finansowych 
nie należy przeznaczać na zaspokojenie 
interesów UE dotyczących polityki 
zewnętrznej, które nie są zgodne z celami 
rozwojowymi; podkreśla, że środki 
finansowe służące zwalczaniu zmiany 
klimatu w krajach partnerskich muszą być 
udostępniane jako uzupełnienie 
zobowiązań wynikających z oficjalnej 
pomocy rozwojowej oraz że nie mogą one 
prowadzić do faktycznego zmniejszenia 
środków na rozwój, zwłaszcza w 
odniesieniu do działań mających na celu 
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wyeliminowanie ubóstwa i głodu;

Or. de

Poprawka 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 82g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82g. przypomina, że zwalczanie ubóstwa i 
głodu na świecie jest celem nadrzędnym 
oraz że dodatkowe innowacyjne 
instrumenty finansowania, takie jak 
podatek od transakcji finansowych, są 
niezbędne w celu wiarygodnego 
zobowiązania się do osiągnięcia tego celu; 
jest przekonany, że oficjalna pomoc 
rozwojowa powinna być dostosowana do 
zachowania i ulepszenia światowych dóbr 
publicznych, które mają istotne znaczenie 
dla większości ludzi, że można ją uzyskać 
wyłącznie poprzez wielostronne działania 
zbiorowe oraz że praktycznie nie mogą jej 
udzielać pojedyncze państwa i strony 
zainteresowane;

Or. de

Poprawka 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 82h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82h. zwraca uwagę, że UE zobowiązała się 
w ramach porozumienia kopenhaskiego 
do przeznaczenia „nowych i 
dodatkowych” środków na działania 
dostosowawcze i łagodzące w krajach 
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rozwijających się; w tym celu Unia 
Europejska, w tym państwa członkowskie 
i Komisja, przekaże w latach 2010–2012 
łącznie 7,2 mld euro w formie szybkiego 
uruchomienia środków finansowych; 
podkreśla, że udostępniane „nowe i 
dodatkowe” środki tak naprawdę 
oznaczają, że są one uzupełnieniem 
istniejących zobowiązań na rzecz pomocy 
rozwojowej (oraz porozumienia ONZ, 
zgodnie z którym 0,7% PKB krajów 
uprzemysłowionych powinno zostać 
przeznaczonych na pomoc rozwojową); w 
związku z tym sugeruje stworzenie dla 
tych środków oddzielnej pozycji w 
budżecie; podkreśla ponadto, że również 
przyszłe zobowiązania dotyczące 
wydatków, których celem jest pomoc 
krajom rozwijającym się w zwalczaniu 
zmiany klimatu lub dostosowanie do jej 
skutków, muszą mieć charakter 
uzupełniający, przy utrzymaniu 
odpowiedniego poziomu spójności między 
tymi dwoma rodzajami polityki;

Or. en

Poprawka 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 82i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82i. zauważa, że zgodnie z 
przewidywaniami za przyszły wzrost 
światowej emisji dwutlenku węgla w 
głównej mierze będą odpowiadać kraje 
rozwijające się; podkreśla, że kluczowym 
celem europejskiej pomocy rozwojowej 
powinna być pomoc w zapewnieniu 
powszechnego dostępu do czystej energii;

Or. en
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Poprawka 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 82j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82j. wzywa do znacznego podwyższenia 
pułapu działu 4, w szczególności w 
przypadku ODA, biorąc pod uwagę fakt, 
że chociaż w ciągu ostatnich siedmiu lat 
osiągnięto pewne postępy w zmniejszaniu 
ubóstwa, to konieczne są działania 
zakrojone na dużo szerszą skalę; zwraca 
ponadto uwagę, że niektóre środki w 
ramach ODA zostały przesunięte na rzecz 
nowych działań nieobjętych zakresem 
ODA;

Or. en

Poprawka 851
Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. domaga się zatem po raz kolejny 
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój oraz musi gwarantować 
przewidywalność;

skreślony

Or. en
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Poprawka 852
Marta Andreasen

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. domaga się zatem po raz kolejny
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój oraz musi gwarantować 
przewidywalność;

83. kwestionuje potrzebę włączenia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) 
do budżetu; 

Or. en

Poprawka 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias w imieniu grupy 
ALDE

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. domaga się zatem po raz kolejny 
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój oraz musi gwarantować
przewidywalność;

83. domaga się zatem po raz kolejny 
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
musi doprowadzić do ogólnego 
zwiększenia budżetu UE o kwotę 
początkowo przewidzianą na finansowanie 
EFR;

Or. en

Poprawka 854
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 83
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Projekt rezolucji Poprawka

83. domaga się zatem po raz kolejny 
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój oraz musi gwarantować 
przewidywalność;

83. domaga się zatem po raz kolejny 
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu, co 
przyczyniłoby się do zwiększenia spójności 
i przejrzystości; podkreśla jednak, że 
włączenie EFR do budżetu UE nie może 
doprowadzić do ogólnego zmniejszenia 
środków przeznaczonych na rozwój oraz 
musi gwarantować przewidywalność;

Or. fi

Poprawka 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. domaga się zatem po raz kolejny 
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój oraz musi gwarantować 
przewidywalność;

83. domaga się zatem po raz kolejny 
włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój, które dotychczas pochodziły ze 
źródeł innych niż EFR, oraz musi 
gwarantować przewidywalność;

Or. de

Poprawka 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. domaga się zatem po raz kolejny 83. domaga się zatem po raz kolejny 
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włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój oraz musi gwarantować 
przewidywalność;

włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu; podkreśla 
jednak, że włączenie EFR do budżetu UE 
nie może doprowadzić do ogólnego 
zmniejszenia środków przeznaczonych na 
rozwój oraz musi gwarantować 
przewidywalność i konsultacje z krajami 
będącymi beneficjentami;

Or. en

Poprawka 857
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 83a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

83a. podkreśla, że EFR powinien 
koncentrować się na zwiększeniu 
spójności polityki, propagowaniu 
najlepszych praktyk oraz poprawie 
koordynacji donatorów w ramach 
programów rozwojowych państw 
członkowskich oraz szerszej społeczności 
międzynarodowej w celu zapewnienia 
prawdziwej wartości dodanej;

Or. en

Poprawka 858
Richard Ashworth

Projekt rezolucji
Ustęp 83b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

83b. zwraca uwagę, że wszelkie 
proponowane w przyszłości podwyższenia 
środków w budżecie EFR nie powinny być 
automatyczne oraz że powinny one 
podlegać niezależnej ocenie 
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oddziaływania wydatków;

Or. en

Poprawka 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Ustęp 83c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

83c. przypomina o konieczności 
wdrożenia Deklaracji paryskiej w celu 
zwiększenia skuteczności wykorzystania 
środków finansowych na rozwój oraz 
oczekuje pełnej przejrzystości płatności 
związanych z polityką rozwojową; 
proponuje opublikowanie informacji na 
temat tych płatności oraz opracowanie 
niezależnego systemu kontroli i oceny, nie 
tylko w krajach partnerskich, lecz w 
szczególności w UE;

Or. de

Poprawka 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D

Projekt rezolucji
Ustęp 83d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

83d. zwraca uwagę, że największy odsetek 
najbiedniejszej ludności świata żyje w 
krajach o gospodarkach wschodzących; 
nalega jednak na stopniowe 
wprowadzanie w tych krajach 
alternatywnych systemów współpracy na 
rzecz rozwoju, takich jak 
współfinansowanie, tak aby zachęcić 
rządy tych krajów do większego 
zaangażowania się w zmniejszanie 



AM\864090PL.doc 129/129 PE462.731v02-00

PL

ubóstwa na swoich własnych terytoriach;

Or. en


