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1.2.2016 B8-0165/7 

Poprawka  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie specyficznej sytuacji wysp 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że regiony 

wyspiarskie, sklasyfikowane jako regiony 

NUTS- 2 i NUTS- 3, mają wspólne i trwałe 

cechy szczególne, które jasno odróżniają je 

od obszarów kontynentalnych; 

A. mając na uwadze, że wyspy, 

sklasyfikowane jako regiony NUTS- 2 i 

NUTS- 3, mają wspólne i trwałe cechy 

szczególne, które jasno odróżniają je od 

obszarów kontynentalnych; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/8 

Poprawka  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie specyficznej sytuacji wysp 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że wyspy są także 

regionami peryferyjnymi leżącymi na 

zewnętrznych granicach UE i są 

szczególnie narażone na wyzwania, wobec 

których stoi obecnie Europa, takie jak 

globalizacja, trendy demograficzne, zmiana 

klimatu, dostawy energii, a szczególnie na 

obszarach południowych – ekspozycja na 

rosnące przepływy migracyjne; 

E. mając na uwadze, że wyspy są także 

regionami peryferyjnymi, w niektórych 

przypadkach leżącymi na zewnętrznych 

granicach UE, i są szczególnie narażone na 

wyzwania, wobec których stoi obecnie 

Europa, takie jak globalizacja, trendy 

demograficzne, zmiana klimatu, dostawy 

energii, a szczególnie na obszarach 

południowych – ekspozycja na rosnące 

przepływy migracyjne; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/9 

Poprawka  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie specyficznej sytuacji wysp 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że europejskie wyspy 

przyczyniają się do różnorodności Unii 

zarówno pod względem środowiskowym 

(unikalne siedliska i gatunki endemiczne), 

jak i kulturowym (języki, spuścizna 

architektoniczna, obiekty, krajobrazy, 

cechy geograficzne o charakterze rolnym i 

nierolnym oraz tożsamości geograficzne); 

F. mając na uwadze, że europejskie wyspy 

przyczyniają się do różnorodności Unii 

zarówno pod względem środowiskowym 

(unikalne siedliska i gatunki endemiczne), 

jak i kulturowym (spuścizna 

architektoniczna, obiekty, krajobrazy, 

cechy geograficzne o charakterze rolnym i 

nierolnym oraz tożsamości geograficzne); 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/10 

Poprawka  10 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie specyficznej sytuacji wysp 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że intensywna 

turystyka skoncentrowana tylko na 

pewnych okresach roku i nieodpowiednio 

rozplanowana poza sezonem może 

stwarzać zagrożenie dla zrównoważonego 

pod względem przyrodniczym rozwoju 

regionów wyspiarskich; 

J. mając na uwadze, że intensywna 

turystyka jest dla większości wysp ważnym 

elementem ich lokalnej gospodarki, 

jednak zazwyczaj jest ona skoncentrowana 

tylko na pewnych okresach roku i 

nieodpowiednio rozplanowana poza 

sezonem, a to może stwarzać zagrożenie 

dla zrównoważonego pod względem 

przyrodniczym rozwoju regionów 

wyspiarskich; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/11 

Poprawka  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie specyficznej sytuacji wysp 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. uznaje, zgodnie z definicją Eurostatu, 

różnicę między wyspami ogólnie a 

wyspami, na których mieści się stolica 

kraju, oraz znaczenie przeciwdziałania 

istotnemu trendowi wyludniania się 

regionów wyspiarskich; przypomina, że 

niektóre ograniczenia są trudniejsze 

przezwyciężenia na wyspach niż w 

państwach położonych na wyspach, w tym 

proporcjonalnie do ich małej powierzchni i 

oddalenia od kontynentu europejskiego; 

uznaje znaczenie przeciwdziałania 

istotnemu trendowi wyludniania się 

regionów wyspiarskich; przypomina, że 

niektóre ograniczenia są trudniejsze 

przezwyciężenia na wyspach niż w 

państwach położonych na wyspach, 

proporcjonalnie do ich małej powierzchni i 

oddalenia od kontynentu europejskiego; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/12 

Poprawka  12 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego 

w sprawie specyficznej sytuacji wysp 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji, na podstawie 

art. 174 TFUE, który uznaje specyficzne 

cechy wysp, z wnioskiem o utworzenie 

jednolitej grupy składającej się z 

wszystkich terytoriów wyspiarskich; 

wzywa ponadto Komisję do uwzględniania 

oprócz PKB także innych wskaźników 

statystycznych, które mogą odzwierciedlać 

trudną sytuację gospodarczą i społeczną 

wynikającą ze stałych ograniczeń 

naturalnych; 

5. jest zdania, że wyspy powinny zostać 

prawidłowo 

zdefiniowane/ sklasyfikowane, by możliwe 

było uwzględnienie nie tylko ich różnic i 

cech specyficznych, lecz także ich 

szczególnej sytuacji; zwraca się do 

Komisji, na podstawie art. 174 TFUE, 

który uznaje specyficzne cechy wysp, z 

wnioskiem o utworzenie jednolitej grupy 

składającej się z wszystkich terytoriów 

wyspiarskich; wzywa ponadto Komisję do 

uwzględniania oprócz PKB także innych 

wskaźników statystycznych, które mogą 

odzwierciedlać trudną sytuację 

gospodarczą i społeczną wynikającą ze 

stałych ograniczeń naturalnych; 

Or. en 

 

 


