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Poprawka 1
François Alfonsi

Projekt opinii
Motyw -A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że priorytetowe 
cele Unii Europejskiej, podzielane przez 
Zjednoczone Królestwo, a w szczególności 
walka z globalnym ociepleniem i zmianą 
klimatu, uzasadniają podjęcie - z myślą o 
ekologicznej transformacji kontynentu 
europejskiego - wzajemnych zobowiązań 
w drodze całościowej umowy obejmującej 
rozwój regionalny;

Or. en

Poprawka 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest kluczowym instrumentem 
zapewniającym solidarność między 
regionami europejskimi w zamian za 
możliwości oferowane przez rynek 
wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli 
regiony mają mieć dostęp do rynku 
wewnętrznego, muszą wnieść wkład w 
fundusze spójności – jak w przypadku 
państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

skreśla się

Or. it

Poprawka 3
Isabel Carvalhais
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Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest kluczowym instrumentem 
zapewniającym solidarność między 
regionami europejskimi w zamian za 
możliwości oferowane przez rynek 
wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli 
regiony mają mieć dostęp do rynku 
wewnętrznego, muszą wnieść wkład w 
fundusze spójności – jak w przypadku 
państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

A. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest kluczowym instrumentem 
zapewniającym solidarność między 
regionami europejskimi w zamian za 
możliwości oferowane przez rynek 
wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli 
regiony mają mieć dostęp do rynku 
wewnętrznego, muszą wnieść wkład w 
fundusze spójności – jak w przypadku 
państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG); mając na uwadze, 
że poza wymaganym wkładem do 
funduszy spójności regiony muszą 
respektować horyzontalne strategie 
polityczne ujęte w Porozumieniu EOG;

Or. en

Poprawka 4
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest kluczowym instrumentem 
zapewniającym solidarność między 
regionami europejskimi w zamian za 
możliwości oferowane przez rynek 
wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli 
regiony mają mieć dostęp do rynku 
wewnętrznego, muszą wnieść wkład w 
fundusze spójności – jak w przypadku 
państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

A. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest kluczowym instrumentem 
zapewniającym solidarność między 
wszystkimi regionami UE w zamian za 
możliwości oferowane przez rynek 
wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli 
regiony mają mieć dostęp do rynku 
wewnętrznego, muszą wnieść wkład w 
fundusze spójności – jak w przypadku 
państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

Or. en

Poprawka 5
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Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest kluczowym instrumentem 
zapewniającym solidarność między 
regionami europejskimi w zamian za 
możliwości oferowane przez rynek 
wewnętrzny; mając na uwadze, że jeżeli 
regiony mają mieć dostęp do rynku 
wewnętrznego, muszą wnieść wkład w 
fundusze spójności – jak w przypadku 
państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG);

A. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest kluczowym instrumentem 
zapewniającym solidarność między 
regionami UE w zamian za możliwości 
oferowane przez rynek wewnętrzny; mając 
na uwadze, że jeżeli regiony mają mieć 
dostęp do rynku wewnętrznego, muszą 
wnieść wkład w fundusze spójności – jak 
w przypadku państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG);

Or. en

Poprawka 6
François Alfonsi

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w 
Zjednoczonym Królestwie niektóre 
kompetencje powierzono Irlandii 
Północnej, Szkocji i Walii, które mają 
własne podejście do negocjacji w sprawie 
przyszłego partnerstwa;

Or. en

Poprawka 7
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka
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B. mając na uwadze, że stworzenie 
nowych barier w handlu między UE a 
Zjednoczonym Królestwem będzie miało 
ujemny wpływ na wiele regionów UE, w 
szczególności regionów dzielących granicę 
lądową lub morską ze Zjednoczonym 
Królestwem, co będzie wymagało 
dodatkowego wsparcia z funduszy 
spójności;

B. mając na uwadze, że stworzenie 
nowych barier w handlu i przepływie osób 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
będzie miało ujemny wpływ na wiele 
regionów UE, w szczególności regionów 
dzielących granicę lądową lub morską ze 
Zjednoczonym Królestwem, co będzie 
wymagało dodatkowego wsparcia z 
funduszy spójności;

Or. en

Poprawka 8
François Alfonsi

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że poszczególne 
regiony i państwa członkowskie nie są w 
stanie poradzić sobie na własną rękę z 
globalnymi wyzwaniami, takimi jak walka 
ze zmianą klimatu lub z ogólnoświatową 
pandemią, w tym ostatnią pandemią 
koronawirusa;

Or. en

Poprawka 9
Pascal Arimont

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że szczególnie 
ważna jest ochrona transgranicznej 
działalności gospodarczej i że pracownicy, 
którzy utrzymują się z pracy w regionach 
przygranicznych UE i Zjednoczonego 
Królestwa, powinni nadal mieć tę 
możliwość;
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Or. en

Poprawka 10
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że nawet jeśli 
Zjednoczone Królestwo jest państwem 
trzecim, korzystne byłoby kontynuowanie 
programów Interreg między regionami 
UE i Zjednoczonego Królestwa;

C. mając na uwadze, że nawet jeśli 
Zjednoczone Królestwo jest państwem 
trzecim, dla UE, a także dla 
Zjednoczonego Królestwa korzystne 
byłoby kontynuowanie programów 
Interreg;

Or. en

Poprawka 11
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że finansowanie 
spójności ma szczególne znaczenie dla 
Irlandii Północnej i regionów 
przygranicznych Irlandii, ponieważ 
program PEACE odgrywa kluczową rolę w 
pojednaniu społeczności i budowaniu 
pokoju;

D. mając na uwadze, że finansowanie 
spójności ma szczególne znaczenie dla 
Irlandii Północnej i regionów 
przygranicznych Irlandii, ponieważ 
program PEACE odgrywa kluczową rolę w 
pojednaniu społeczności i budowaniu 
pokoju; mając na uwadze, że program 
PEACE połączył tysiące ludzi dzięki 
działalności transgranicznej, w tym dzięki 
wspieraniu rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, organizacji 
środowiskowych prowadzących projekty 
na rzecz pojednania i zrozumienia 
kulturowego, a także projektów 
transgranicznych koncentrujących się na 
umiejętnościach uczenia się i szkoleniach;

Or. en
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Poprawka 12
Pascal Arimont

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że unijne 
strategie rozwoju i spójności umożliwiły 
owocną współpracę między terytoriami 
zamorskimi UE i Zjednoczonego 
Królestwa i że należy kontynuować ją w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 13
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE bez 
kolejnej umowy w sprawie przyszłych 
stosunków z UE spowodowałoby 
zakłócenia, niosąc ze sobą znaczne 
obciążenie dla finansów publicznych w 
UE; mając na uwadze, że takie 
niepowodzenie w zawarciu umowy w 
sprawie przyszłych stosunków między UE 
a Zjednoczonym Królestwem 
uzasadniałoby zastosowanie zasady 
solidarności; mając na uwadze, że 
Parlament zatwierdził już zastosowanie 
zasady solidarności, gdyby spełnił się taki 
scenariusz;

skreśla się

Or. en

Poprawka 14
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE bez 
kolejnej umowy w sprawie przyszłych 
stosunków z UE spowodowałoby 
zakłócenia, niosąc ze sobą znaczne 
obciążenie dla finansów publicznych w 
UE; mając na uwadze, że takie 
niepowodzenie w zawarciu umowy w 
sprawie przyszłych stosunków między UE 
a Zjednoczonym Królestwem 
uzasadniałoby zastosowanie zasady 
solidarności; mając na uwadze, że 
Parlament zatwierdził już zastosowanie 
zasady solidarności, gdyby spełnił się taki 
scenariusz;

E. mając na uwadze, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z UE bez 
kolejnej umowy w sprawie przyszłych 
stosunków z UE spowodowałoby 
zakłócenia, niosąc ze sobą znaczne 
obciążenie dla finansów publicznych w 
UE; mając na uwadze, że takie 
niepowodzenie w zawarciu umowy w 
sprawie przyszłych stosunków między UE 
a Zjednoczonym Królestwem 
uzasadniałoby zastosowanie zasady 
solidarności;

Or. it

Poprawka 15
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że – zgodnie ze wzorem 
stosowanym wobec krajów EOG – należy 
zwrócić się do Zjednoczonego Królestwa o 
wniesienie wkładu do funduszy spójności, 
jeżeli pragnie ono uczestniczyć w rynku 
wewnętrznym;

skreśla się

Or. it

Poprawka 16
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że – zgodnie ze wzorem 
stosowanym wobec krajów EOG – należy 
zwrócić się do Zjednoczonego Królestwa o 
wniesienie wkładu do funduszy spójności, 
jeżeli pragnie ono uczestniczyć w rynku 
wewnętrznym;

1. uważa, że skoro Zjednoczone 
Królestwo nie uczestniczy w pełni w rynku 
wewnętrznym, nie powinno mieć też 
możliwości korzystania z funduszy 
spójności, z wyjątkiem projektów 
dopuszczalnych na mocy rozporządzeń 
ustanawiających te fundusze; dodaje, że 
gdyby Zjednoczone Królestwo chciało 
jednak uczestniczyć w rynku 
wewnętrznym, powinno wnieść wkład do 
funduszy spójności na lata 2021-2027 
zgodnie ze wzorem stosowanym wobec 
krajów EOG;

Or. en

Poprawka 17
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że – zgodnie ze wzorem 
stosowanym wobec krajów EOG – należy 
zwrócić się do Zjednoczonego Królestwa o 
wniesienie wkładu do funduszy spójności, 
jeżeli pragnie ono uczestniczyć w rynku 
wewnętrznym;

1. uważa, że – zgodnie ze wzorem 
stosowanym wobec krajów EOG – należy 
zwrócić się do Zjednoczonego Królestwa i 
rządów jego narodów 
zdecentralizowanych o wniesienie wkładu 
do funduszy spójności, jeżeli pragną one 
uczestniczyć w rynku wewnętrznym; 
uważa, że w nadchodzących okresach 
programowania Zjednoczone Królestwo 
powinno starać się stale uczestniczyć w 
programach współpracy transgranicznej i 
innych programach współpracy 
terytorialnej;

Or. en

Poprawka 18
Tsvetelina Penkova
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że – zgodnie ze wzorem 
stosowanym wobec krajów EOG – należy 
zwrócić się do Zjednoczonego Królestwa o 
wniesienie wkładu do funduszy spójności, 
jeżeli pragnie ono uczestniczyć w rynku 
wewnętrznym;

1. uważa, że – zgodnie ze wzorem 
stosowanym już wobec krajów EOG – 
należy zwrócić się do Zjednoczonego 
Królestwa o wniesienie wkładu do 
funduszy spójności, jeżeli pragnie ono 
uczestniczyć w rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 19
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje o długoterminowe 
rozwiązanie, które umożliwiłoby udział 
Zjednoczonego Królestwa w unijnej 
polityce spójności i stanowiłoby narzędzie 
zapewniające zrównoważony rozwój, 
partnerskie zaangażowanie i zintegrowane 
podejście oddolne oraz sprzyjające 
tworzeniu więzi międzyludzkich z 
kontynentem europejskim;

Or. en

Poprawka 20
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 
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tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii i regiony 
przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche i 
Morza Północnego;

tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii i regiony 
przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche i 
Morza Północnego; przypomina o 
potrzebie dokonania oceny wpływu 
brexitu na małe i średnie przedsiębiorstwa 
działające na obszarach mających 
wspólną granicę lądową lub morską ze 
Zjednoczonym Królestwem;

Or. en

Poprawka 21
Isabel Benjumea Benjumea

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 
tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii i regiony 
przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche i 
Morza Północnego;

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 
tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii i regiony 
przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche i 
Morza Północnego oraz Andaluzja;

Or. es

Poprawka 22
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 
tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii i regiony 

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 
tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii, zachodnie 
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przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche i 
Morza Północnego;

regiony Walii i regiony przybrzeżne 
wzdłuż kanału La Manche i Morza 
Północnego;

Or. en

Poprawka 23
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 
tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii i regiony 
przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche i 
Morza Północnego;

2. uważa, że nowa umowa powinna 
uwzględniać potrzeby regionów 
dotkniętych skutkami brexitu, zwłaszcza 
tych dzielących granicę lądową lub morską 
ze Zjednoczonym Królestwem, takich jak 
przygraniczne regiony Irlandii i regiony 
przybrzeżne wzdłuż kanału La Manche, 
Atlantyku i Morza Północnego;

Or. en

Poprawka 24
Pascal Arimont

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. postuluje, aby przyszła umowa 
zawierała postanowienia dotyczące 
bieżącej ochrony źródeł utrzymania 
pracowników transgranicznych, w tym 
nowych stosunków zatrudnienia, 
zwłaszcza w przypadku osób pracujących 
za granicą Irlandii lub granicą między 
Zjednoczonym Królestwem a Belgią, 
Francją lub Niderlandami; 

Or. en
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Poprawka 25
Martina Michels

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że programy 
transgraniczne i transnarodowe 
finansowane w ramach Interreg odgrywają 
kluczową rolę w zachęcaniu do współpracy 
między regionami w różnych państwach 
członkowskich, i proponuje, by programy 
Interreg pozostały otwarte dla 
Zjednoczonego Królestwa w przyszłości, 
pod warunkiem dokonania wkładu 
finansowego;

3. odnotowuje, że programy 
transgraniczne i transnarodowe 
finansowane w ramach Interreg odgrywają 
kluczową rolę w zachęcaniu do współpracy 
między regionami i ich obywatelami; z 
zadowoleniem przyjąłby każdą umowę, 
która umożliwiłaby Irlandii Północnej 
uczestnictwo w innych programach UE, w 
szczególności w programie Interreg, pod 
warunkiem dokonania wkładu 
finansowego; uważa jednak, że jako 
państwo trzecie całe terytorium 
Zjednoczonego Królestwa nie może 
korzystać z takich samych praw i 
przywilejów jak państwo członkowskie; 
proponuje zatem, by programy Interreg 
pozostały otwarte dla Zjednoczonego 
Królestwa w przyszłości, pod warunkiem 
że Zjednoczone Królestwo zobowiąże się 
do dokonywania uczciwego i 
odpowiedniego wkładu finansowego do 
programu przez cały okres jego trwania 
przewidziany w wieloletnich ramach 
finansowych;

Or. en

Poprawka 26
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że programy 
transgraniczne i transnarodowe 
finansowane w ramach Interreg odgrywają 
kluczową rolę w zachęcaniu do współpracy 
między regionami w różnych państwach 

3. odnotowuje, że programy 
transgraniczne i transnarodowe 
finansowane w ramach Interreg, w tym 
program Walia-Irlandia i program 
obszaru Atlantyku, odgrywają kluczową 
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członkowskich, i proponuje, by programy 
Interreg pozostały otwarte dla 
Zjednoczonego Królestwa w przyszłości, 
pod warunkiem dokonania wkładu 
finansowego;

rolę w zachęcaniu do współpracy między 
regionami w różnych państwach 
członkowskich, i proponuje, by programy 
Interreg pozostały otwarte dla 
Zjednoczonego Królestwa i rządów jego 
narodów zdecentralizowanych, pod 
warunkiem dokonania wkładu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 27
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że programy Interreg 
wspierają również politykę i strategie 
sprzyjające włączeniu, które zapobiegają 
pogłębianiu się nierówności wśród 
społeczności transgranicznych; uważa, że 
utrzymanie transgranicznych i 
transnarodowych programów Interreg ze 
Zjednoczonym Królestwem to sposób na 
propagowanie spójności społecznej i 
równości płci w tych regionach oraz na 
poprawę sytuacji migrantów, młodych i 
starszych pracowników oraz pracowników 
o niskich kwalifikacjach;

Or. en

Poprawka 28
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest przekonany, że 
Zjednoczonemu Królestwu należy dać 
możliwość podjęcia współpracy 
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terytorialnej i udziału w niej, przy czym 
musi ono przestrzegać najlepszych 
praktyk europejskich i stosować wszystkie 
postanowienia dotyczące pełnoprawnej 
współpracy podmiotów brytyjskich z ich 
unijnymi odpowiednikami, w tym 
odpowiedniego wkładu finansowego 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en

Poprawka 29
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezależnie od 
rozwiązania przyjętego w innych regionach 
w celu finansowania polityki spójności 
niezwykle ważne jest kontynuowanie 
programu PEACE w Irlandii Północnej i 
regionach granicznych Irlandii, 
zarządzanych autonomicznie przez 
Specjalny Organ ds. Programów UE;

4. podkreśla, że niezależnie od 
rozwiązania przyjętego w innych 
regionach, takich jak Szkocja i Walia, w 
celu finansowania polityki spójności 
niezwykle ważne jest kontynuowanie 
programu PEACE w Irlandii Północnej i 
regionach granicznych Irlandii, 
zarządzanych autonomicznie przez 
Specjalny Organ ds. Programów UE;

Or. en

Poprawka 30
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezależnie od 
rozwiązania przyjętego w innych 
regionach w celu finansowania polityki 
spójności niezwykle ważne jest 
kontynuowanie programu PEACE w 
Irlandii Północnej i regionach granicznych 
Irlandii, zarządzanych autonomicznie przez 

4. podkreśla, że niezwykle ważne jest 
kontynuowanie programu PEACE w 
Irlandii Północnej i regionach granicznych 
Irlandii, zarządzanych autonomicznie przez 
Specjalny Organ ds. Programów UE;
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Specjalny Organ ds. Programów UE;

Or. en

Poprawka 31
Pascal Arimont

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że należy kontynuować 
współpracę między najbardziej 
oddalonymi regionami i krajami 
i terytoriami zamorskimi UE z jednej 
strony a terytoriami zamorskimi 
Zjednoczonego Królestwa z drugiej strony, 
szczególnie w regionie Karaibów i 
Pacyfiku; postuluje przyjęcie specjalnych 
postanowień umożliwiających przyszłe 
wspólne projekty w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju i funduszy spójności, 
w zależności od sytuacji;

Or. en

Poprawka 32
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina o znaczeniu 
mobilności i tymczasowego 
przemieszczania towarów i sprzętu dla 
trwającej współpracy między grupami 
kulturalnymi i edukacyjnymi; uważa, że 
mobilność tymczasowa osób, towarów i 
sprzętu to dobry sposób na wskazywanie 
możliwości współpracy i wymianę dobrych 
praktyk i wiedzy fachowej;

Or. en
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Poprawka 33
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla istotny wkład unijnej 
polityki spójności w Irlandii Północnej, 
zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc w 
odbudowie ubogich obszarów miejskich i 
wiejskich, przeciwdziałanie zmianie 
klimatu oraz tworzenie kontaktów 
transgranicznych i kontaktów między 
społecznościami w kontekście procesu 
pokojowego;

Or. en

Poprawka 34
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że wszystkim 
zainteresowanym stronom w Irlandii 
Północnej zależy na zapewnieniu ciągłości 
celów polityki spójności UE w regionie; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
podejścia oddolnego, skoordynowanego 
wielopoziomowego sprawowania rządów i 
zasady partnerstwa;

Or. en

Poprawka 35
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4c. przypomina o pozytywnej roli 
wspólnej polityki rybołówstwa w rozwoju 
sektora rybołówstwa i w zarządzaniu 
zasobami rybnymi; wzywa Komisję, by 
dopilnowała, żeby nowa umowa nie 
wpływała ani na obecne strategie na rzecz 
różnorodności biologicznej, ani na sektor 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu 
rozszerzenia zakresu Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej w celu 
pokrycia części dodatkowych wydatków 
publicznych poniesionych w ramach 
przygotowań do zakończenia okresu 
przejściowego lub w konsekwencji 
zakończenia okresu przejściowego bez 
późniejszej umowy w sprawie przyszłych 
stosunków Zjednoczonego Królestwa z 
UE; wzywa Komisję do przedstawienia w 
tej sprawie wniosku, który 
odzwierciedlałby wniosek przedstawiony 
wcześniej w następstwie nieratyfikowania 
umowy o wystąpieniu i który został 
zatwierdzony przez Parlament w dniu 24 
października 2019 r.1.

skreśla się

_________________
1 Poprawki przyjęte przez Parlament 
Europejski w dniu 24 października 2019 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 
w celu zapewnienia pomocy finansowej 
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państwom członkowskim na pokrycie 
kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez zawarcia umowy 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045.

Or. it

Poprawka 37
Tsvetelina Penkova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu 
rozszerzenia zakresu Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej w celu 
pokrycia części dodatkowych wydatków 
publicznych poniesionych w ramach 
przygotowań do zakończenia okresu 
przejściowego lub w konsekwencji 
zakończenia okresu przejściowego bez 
późniejszej umowy w sprawie przyszłych 
stosunków Zjednoczonego Królestwa z 
UE; wzywa Komisję do przedstawienia w 
tej sprawie wniosku, który 
odzwierciedlałby wniosek przedstawiony 
wcześniej w następstwie nieratyfikowania 
umowy o wystąpieniu i który został 
zatwierdzony przez Parlament w dniu 24 
października 2019 r.1.

skreśla się

_________________
1 Poprawki przyjęte przez Parlament 
Europejski w dniu 24 października 2019 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 
w celu zapewnienia pomocy finansowej 
państwom członkowskim na pokrycie 
kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
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Unii bez zawarcia umowy 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045.

Or. en

Poprawka 38
Isabel Benjumea Benjumea

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu 
rozszerzenia zakresu Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej w celu 
pokrycia części dodatkowych wydatków 
publicznych poniesionych w ramach 
przygotowań do zakończenia okresu 
przejściowego lub w konsekwencji 
zakończenia okresu przejściowego bez 
późniejszej umowy w sprawie przyszłych 
stosunków Zjednoczonego Królestwa z 
UE; wzywa Komisję do przedstawienia w 
tej sprawie wniosku, który 
odzwierciedlałby wniosek przedstawiony 
wcześniej w następstwie nieratyfikowania 
umowy o wystąpieniu i który został 
zatwierdzony przez Parlament w dniu 24 
października 2019 r.1.

5. przypomina o znaczeniu 
rozszerzenia zakresu Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej w celu 
pokrycia części dodatkowych wydatków 
publicznych poniesionych w ramach 
przygotowań do zakończenia okresu 
przejściowego lub w konsekwencji 
zakończenia okresu przejściowego bez 
późniejszej umowy w sprawie przyszłych 
stosunków Zjednoczonego Królestwa z 
UE; przypomina o późniejszych zmianach 
wprowadzonych w funduszu w 
następstwie kryzysu sanitarnego 
spowodowanego SARS-CoV-2; uważa, że 
należy je rozważyć z myślą o wpływie tego 
kryzysu na system zdrowotny, społeczny i 
gospodarczy;

_________________
1 Poprawki przyjęte przez Parlament 
Europejski w dniu 24 października 2019 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 
w celu zapewnienia pomocy finansowej 
państwom członkowskim na pokrycie 
kosztów poważnego obciążenia 
finansowego powstałego wskutek 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii bez zawarcia umowy 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045.
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Or. es

Poprawka 39
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że aby należeć do 
rynku wewnętrznego, Zjednoczone 
Królestwo musi przestrzegać zasad 
planowanego partnerstwa i utrzymać 
system nakładania opłat za emisje 
dwutlenku węgla, którego skuteczność i 
zakres będą co najmniej identyczne z tymi 
określonymi we wspólnych standardach 
EU, łącznie z celem przewidującym 
stworzenie do 2050 r. gospodarki 
neutralnej dla klimatu zgodnie z celami 
porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
cele te muszą zostać osiągnięte przed 
zakończeniem okresu przejściowego Unii i 
mieć nadal zastosowanie w późniejszym 
okresie;

Or. en

Poprawka 40
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji, by 
przygotowała się na konsekwencje braku 
porozumienia, na wypadek gdyby 
Zjednoczone Królestwo nie zwróciło się o 
przedłużenie okresu przejściowego;

Or. en
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Poprawka 41
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że aby mieć dostęp do 
rynku wewnętrznego, Zjednoczone 
Królestwo powinno promować tylko te 
surowce, które są pozyskiwane zgodnie z 
prawem i zarządzane w zrównoważony 
sposób, w szczególności w odniesieniu do 
różnorodności biologicznej, fauny i flory, 
ekosystemów wodnych i produktów 
leśnych, oraz powinno postępować 
zgodnie z odnośnymi międzynarodowymi 
instrumentami i praktykami, takimi jak 
plan działania UE przeciwko 
nielegalnemu handlowi dziką fauną i 
florą;

Or. en


