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Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 1
Ustęp 1

1. Uważa, iż europejska polityka regionalna stanowi instrument niezbędny do promowania 
spójności gospodarczej i społecznej, pozwalając Unii na podejmowanie działań na rzecz 
zmniejszenia nierówności regionalnych, promocję rzeczywistej zbieżności, pobudzanie 
wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia, a także na rozwijanie i lansowanie 
koncepcji społeczeństwa ludzkiego, tolerancyjnego, sprawiedliwego i solidarnego.
Przekonany jest, iż wspólne działania na poziomie europejskim korzystne są z punktu 
widzenia kosztów, ponieważ pozwalają na osiągnięcie oszczędności skali, racjonalizację 
procesów i rozdział środków, szczególnie w kontekście współpracy ponadgranicznej, a 
także jako element ponownego podziału i kompensacji kosztów rynku wewnętrznego 
dla słabiej rozwiniętych regionów. Istnienie silnej i właściwie finansowanej europejskiej 
polityki regionalnej stanowi warunek sine qua non aby Unia mogła sprostać kolejnym 
rozszerzeniom oraz zagwarantować spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w 
rozszerzonej Unii;

Or. pt
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Poprawkę złożyły Alyn Smith, Elisabeth Schroedter

Poprawka 2
Ustęp 1

1. uważa, że europejska polityka regionalna jest nieodzownym narzędziem 
pozwalającym Unii na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia 
dysproporcji regionalnych, pobudzenia trwałego rozwoju regionów, ich wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności, a także do rozwoju i wspierania pojęcia 
tolerancyjnego, opiekuńczego społeczeństwa, posiadającego wspólny interes w 
solidarności; jest przekonany, że wspólne działanie na szczeblu europejskim jest 
bardzo skuteczne, ponieważ pozwala na realizację zadań ekonomicznych na dużą 
skalę, racjonalizację procedur oraz tworzenie wspólnej puli środków, w szczególności 
w związku z współpracą transgraniczną; jest zdania, że silna, wystarczająco 
sfinansowana europejska polityka regionalna jest niezbędnym warunkiem zdolności 
Unii do uporania się z kolejnymi rozszerzeniami; stwierdza również, że inne polityki 
Unii nie zastąpią roli polityki regionalnej w jednoczeniu się Unii, lecz mogą w 
odpowiedni sposób doprowadzić do jej wzmocnienia;

Or. de

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 3
Ustęp 1

1. uważa, że europejska polityka regionalna jest nieodzownym narzędziem 
pozwalającym Unii na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia 
dysproporcji regionalnych, pobudzenia wzrostu i konkurencyjności, a także do 
rozwoju i wspierania pojęcia tolerancyjnego, opiekuńczego społeczeństwa, 
posiadającego wspólny interes w solidarności; jest przekonany, że wspólne działanie 
na szczeblu europejskim jest bardzo skuteczne, ponieważ pozwala na realizację zadań 
ekonomicznych na dużą skalę, racjonalizację procedur oraz tworzenie wspólnej puli 
środków, zarówno w dziedzinie współpracy transgranicznej, jak i ponadnarodowej 
czy międzyregionalnej; uważa, że silna, wystarczająco sfinansowana europejska 
polityka regionalna jest niezbędnym warunkiem zdolności Unii do uporania się z 
kolejnymi rozszerzeniami;

Or. fr
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Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 4
Ustęp 1 a (nowy)

1a. Uważa propozycję Komisji dotyczącą kolejnych Perspektyw Finansowych za 
wyraźnie niewystarczającą aby odpowiedzieć na wyzwania społeczne, gospodarcze i 
związane z ochroną środowiska rozszerzonej Unii Europejskiej, a w szczególności 
aby sprostać rosnącym potrzebom spójności i wysokiemu stopniowi bezrobocia, 
ubóstwa i nierówności płacowych;

Or. pt

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 5
Ustęp 1 b (nowy)

1b. Sprzeciwia się strategii popieranej przez sygnatariuszy tzw. "Listu sześciu", która 
zakłada wprowadzenie warunków do debaty na temat następnych Perspektyw 
Finansowych, wyraża sprzeciw wobec propozycji ograniczenia budżetu 
wspólnotowego do maksymalnie 1% PKB wspólnotowego oraz wyraża ubolewanie z 
powodu poparcia tej strategii przez Radę;

Or. pt

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 6
Ustęp 1 c (nowy)

1c. Nie zgadza się, aby średni poziom wydatków w kolejnych Perspektywach 
Finansowych ustalony został na poziomie ok. 1,14% PKB wspólnotowego 
(propozycja Komisji i sygnatariuszy tzw. "Listu Sześciu"); przypomina, iż, wobec 
maksymalnej granicy środków własnych - 1,24% PKB wspólnotowego - wciąż 
pozostaje margines o wartości 0,10 punktu procentowego;

Or. pt
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Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 7
Ustęp 1 d (nowy)

1d. Przypomina, iż projekt Komisji dla kolejnych ram polityczno-finansowych 2007-
2013 ustala średni roczny budżet rzeczywisty na 1,09% PKB wspólnotowego, tzn. 
poniżej średniej 1,10% zapisanej w Agendzie 2000, zgodnie z deklaracjami byłej 
komisarz M. Schreyer podczas nieformalnego posiedzenia Rady Polityki 
Regionalnej w kwietniu 2004r.;

Or. pt

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 8
Ustęp 1 e (nowy)

1e. Wyraża obawy z powodu przesadnego uwypuklania w projekcie Komisji 
konkurencyjności i ducha przedsiębiorczości na niekorzyść spójności i zbieżności; 
ponownie powtarza, iż nie zaakceptuje zmiany celów polityki spójności, ani jej 
instrumentów - Funduszy Strukturalnych;

Or. pt

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 9
Ustęp 2

2. Przypomina wskazówki przedstawione przez Komisję Polityki Regionalnej, 
Transportu i Turystyki w opinii z dn. 18 marca 2004r. w sprawie komunikatu Komisji 
zatytułowanego "Budowanie naszej wspólnej przyszłości - wyzwania polityczne i 
środki budżetowe rozszerzonej Unii 2007-2013" oraz uważa, że:
- poziomy inwestycji w kapitale materiałowym i ludzkim proponowane przez Komisję 

w komunikacie "Budowanie naszej wspólnej przyszłości - wyzwania polityczne i 
środki budżetowe rozszerzonej Unii 2007-2013" nie są wystarczające w kontekście 
spójności w zakresie wzrostu i zatrudnienia; wyraża natomiast zadowolenie z uwagi, 
z jaką Komisja zajęła się zasileniem zasobów ludzkich aby poprawić potencjał 
wzrostu i produktywności, uważa jednak, że cele te zostaną osiągnięte jedynie przy 
rewizji europejskiej strategii zatrudnienia w zakresie gwarancji jakości pracy we 
wszystkich jej aspektach;

– Komisja powinna ustalić cele i wskaźniki wzrostu wraz z Państwami 
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Członkowskimi i dostosować je do specyfiki i poziomu rozwoju każdego kraju. Cele 
te i wskaźniki muszą być możliwe do zmierzenia i konkretne, muszą obejmować 
sferę gospodarczą, społeczną i ochrony środowiska oraz być integralną częścią 
regionalnych i krajowych programów związanych z Funduszami Strukturalnymi;

– trzeba będzie ocenić, czy 1,24% PKB jako maksymalna granica Perspektyw 
Finansowych, zgodnie z propozycją Komisji, jest wartością wystarczającą dla 
zapewnienia dostępności środków wystarczających dla Funduszy Strukturalnych i 
regionalnych, a także dla polityki zrównoważonego zatrudnienia; przypomina, iż na 
przykład Niemiecki Instytut DIW mówi o wartościach wyższych niż 1,24%;

Or. pt

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 10
Ustęp 2 tiret 3

– wzywa dlatego do zwiększenia limitu perspektywy finansowej, który winien być 
ustalony na poziomie 1,24% DNB, tak jak zostało to zaproponowane przez Komisję w 
celu zapewnienia wystarczających środków dostępnych dla funduszy regionalnych i 
strukturalnych, a także dla inicjatywy Komisji na rzecz wzrostu, przy szczególnym 
uwzględnieniu jej innowacyjnych składników oraz pośrednich czynników 
związanych z lokalizacją;

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij 

Poprawka 11
Ustęp 2

2. domaga się od Komisji opracowania celów i wskaźników zgodnie z wytycznymi 
wniosków ze szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie i Göteborgu, a także z wnioskami 
dotyczącymi innowacji w raporcie Koka; cele te i wskaźniki powinny być wymierne, 
konkretne i wykonalne, pokrywać wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy 
oraz powinny być w pełni częścią programów regionalnych oraz krajowych 
programów działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Or. nl
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Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 12
Ustęp 2 tiret 3

- wzywa dlatego do zwiększenia limitu Perspektywy Finansowej, który winien być 
ustalony na poziomie 1,24% DNB, tak jak zostało to zaproponowane przez Komisję w 
celu zapewnienia wystarczających środków dostępnych dla funduszy regionalnych i 
strukturalnych, a także dla kluczowych transeuropejskich projektów transportowych;
środki na fundusz regionalny i strukturalny powinny zostać utrzymane na obecnym 
poziomie, nawet jeśli całkowita kwota środków zapewnianych przez państwa 
członkowskie zostanie zmniejszona do poziomu 1% ich DNB. W takim przypadku 
zaleca się, aby poczyniono oszczędności w wydatkach zmniejszając dotacje w 
ramach wspólnej polityki rolnej UE, która stanowi największą pozycję w całym 
budżecie UE;

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 13
Ustęp 2 tiret 3a (nowy)

- zwraca się jednakże do Komisji, aby nie zapominała, że aby osiągnąć cele 
wyznaczone w Lizbonie potrzebne jest osiągnięcie konwergencji między regionami i 
krajami Unii, oraz że nie wszystkie strategie z Lizbony pokrywają się z celami 
polityki spójności i nie są osiągane przy pomocy tych samych instrumentów.
Większość strategii procesu lizbońskiego wymaga finansowania ze środków 
publicznych, a mimo to prawie w ogóle nie przewidziano dla nich miejsca w 
budżecie unijnym (w porównaniu z budżetami Państw Członkowskich); dlatego 
zwraca się o to, aby środki przeznaczone na te strategie nie powodowały 
uszczuplenia funduszy przewidzianych na politykę spójności;

Or. es

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 14
Ustęp 2a (nowy)

2a. podkreśla, że polityka spójności w powiększonej Unii będzie musiała zaspokoić 
ogromne potrzeby nowych państw, dlatego też 0,41% PKB Unii to minimalny 
poziom środków jaki należy zapewnić. Poniżej tego poziomu polityka spójności 
zupełnie straci swą wiarygodność;

Or. el
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 15
Ustęp 3

3. Z zadowoleniem przyjmuje wysiłki finansowe poczynione na rzecz regionów 
ultraperyferyjnych przeznaczone na promowanie rozwoju, umożliwienie ich pełnej 
integracji na rynku wewnętrznym oraz zapewnienie im dostępu do korzyści 
płynących z polityk wspólnotowych, mając na uwadze cechy charakterystyczne i 
specyficzne uwarunkowania wspomnianych regionów; nalega także na 
kontynuowanie w przyszłości wysiłków finansowych w ramach strategii rozwojowej 
na rzecz regionów ultraperyferyjnych;

Or. pt

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 16
Ustęp 3

3. docenia podstawowe elementy przyszłej strategii rozwoju regionów peryferyjnych, 
która przybiera formę wzmocnionego partnerstwa i opiera się, między innymi, na 
szczególnym programie rekompensowania utrudnień, na które napotykają ich 
gospodarki i społeczności;

Or. fr

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín 

Poprawka 17
Ustęp 3

3. docenia wysiłki poczynione na rzecz najbardziej peryferyjnych regionów, ale uważa 
że, aby wyrównać trudności, które wymienione regiony napotykają w dostępie do 
rynku wewnętrznego, należy pamiętać o tym, że peryferyjność jest cechą niezmienną, 
niezależną od dochodów na głowę mieszkańca; domaga się utrzymania poziomu 
pomocy finansowej dla tych regionów na poziomie co najmniej takim jaki ustalono 
w Berlinie;

Or. es
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Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 18
Ustęp 3

3. Z zadowoleniem przyjmuje wysiłki finansowe poczynione na rzecz regionów 
ultraperyferyjnych, przeznaczone na zrekompensowanie trudności, na jakie regiony te 
napotykają w dostępie do rynku wewnętrznego i ciągłych ograniczeń 
spowodowanych właściwymi jedynie tym regionom czynnikami rozwoju;

Or. pt

Poprawkę złożyli Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca Drčar 
Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Toomas Savi

Poprawka 19
Ustęp 3a (nowy)

3a. jest zdania, że w celu zapewnienia środków na finansowanie polityki regionalnej i 
polityki spójności, konieczne jest zagwarantowanie na ten cel w przyszłych 
perspektywach finansowych minimalnego poziomu w wysokości 0,41% DNB;

Or. fr

Poprawkę złożył István Pálfi

Poprawka 20
Ustęp 4

4. zwraca uwagę na znaczenie wsparcia dla słabo zaludnionych regionów oraz regionów 
leżących przy zewnętrznych granicach lądowych, a także szczególnej sytuacji 
regionów wyspiarskich i górskich;

Or. hu

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 21
Ustęp 4a (nowy)

4a. podkreśla, że ważne jest wsparcie dla tych regionów, które dotknięte są problemami 
takimi jak wyludnienie, starzenie się populacji lub trudny dostęp; przypomina, że 
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potrzeby regionów dotkniętych tego typu problemami strukturalnymi powinny być 
rozwiązywane przez wzmocnioną współpracę i działania ad hoc;

Or. es

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 22
Ustęp 5

5. przyjmuje z zadowoleniem przyznanie priorytetowego znaczenia inicjatywom 
wspólnotowym URBAN i Equal, czego wynikiem jest wzrost funduszy dla małych i 
dużych miast i obszarów miejskich oraz zwiększenie możliwości współpracy 
międzyregionalnej pomiędzy miastami i władzami regionalnymi;

Or. de

Poprawkę złożyła Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 23
Ustęp 5a (nowy)

5a. wyraża zaniepokojenie propozycją sfinansowania Natury 2000 prawie wyłącznie ze 
środków przeznaczonych na fundusze strukturalne i rozwój obszarów wiejskich, co 
zmusi do rywalizacji o te same fundusze, na szczeblu krajowym i regionalnym, 
działalność na rzecz ochrony środowiska z działalnością o charakterze społeczno-
gospodarczym, tworząc tym samym hierarchię między celami UE związanymi z 
różnorodnością biologiczną i celami innych sektorów, co zagrozi tym funduszom. W 
związku z tym zwraca się do Komisji o stworzenie oddzielnego instrumentu 
finansowego dla Natury 2000 lub o zwiększenie funduszy na LIFE+, w tym 
funduszu przeznaczonego na różnorodność biologiczną, co pozwoli osiągnąć cele 
Natury 2000;

Or. es

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 24
Ustęp 6

6. Podkreśla, iż Komisja proponuje, aby pułap środków utrzymany został na poziomie 
1,24% PKB, jak miało to już miejsce w przypadku Agendy 2000, lecz uważa, iż 
należy przeanalizować czy poziom ten wystarczający jest, aby odpowiedzieć na 
wzrastające potrzeby spójności Unii rozszerzonej do 25 Państw Członkowskich, w 
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przypadku gdyby Unia zamierzała doprowadzić do kompromisu i uniknąć nowego, 
ogólnego i publicznego rozczarowania w Europie; przypomina, iż Pakiety Delorsa I i 
II podniosły tę granicę z 1,15% PKB wspólnotowego do 1,27% PKB wspólnotowego 
(1,24% wspólnotowego Przychodu Krajowego Brutto) i zwiększyły wartość Funduszy 
Strukturalnych;

Or. pt

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 25
Ustęp 6

6. zauważa, że Komisja już zaakceptowała, by górny pułap środków pozostał na 
poziomie 1,24% PNB i zgadza się z Komisją, iż proponowany wzrost wykorzystania 
tych środków w ramach tego pułapu jest nieodzowny, jeżeli Unia zamierza spełnić 
zobowiązania i uniknąć w Europie kolejnego publicznego rozczarowania;

Or. es

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 26
Ustęp 6

6. zauważa, że Komisja proponuje, by górny pułap środków pozostał na poziomie 1,24% 
DNB i zgadza się z Komisją, iż zaproponowany wzrost wykorzystania tych środków 
w ramach tego pułapu jest nieodzowny, jeżeli Unia zamierza spełnić zobowiązania i 
uniknąć zwiększenia rozczarowania obywateli w Europie;

Or. fr

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 27
Ustęp 6a (nowy)

6a. zwraca uwagę, że rozszerzenie jest wydarzeniem historycznym, z którego wszyscy 
możemy być dumni; podkreśla jednak, że koszty finansowe rozszerzenia powinny być 
sprawiedliwie i w sposób zrównoważony podzielone między dawne państwa 
członkowskie, w celu uniknięcia ryzyka, że koszty te spadną tylko na kraje 
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korzystające z funduszu spójności i na najgorzej sytuowane regiony UE, które same 
nie zakończyły jeszcze procesu przekształceń;

Or. el

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 28
Ustęp 6a (nowy)

6a. akceptuje techniczne wyjaśnienia Komisji, aby zaproponować pomoc dziesięciu 
nowym członkom rzędu 3,3% PNB, ale uważa, że pomoc ta powinna osiągnąć 4% w 
postaci środków na zobowiązania, nawet w przypadku gdyby nie miały one zostać 
wykorzystane;

Or. es

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 29
Ustęp 7

7. Świadom jest, iż środki finansowe muszą być wydawane w sposób skuteczny, chociaż 
zaznacza, że polityka strukturalna i spójności UE w ostatnich latach ukazała 
europejską wartość dodaną i przyczyniła się do uzyskania większych środków 
finansowych w regionach; dlatego też uważa rewizję Paktu Stabilności za konieczną, 
szczególnie w zakresie wydatków inwestycyjnych, biorąc pod uwagę negatywny 
wpływ, jaki Pakt ten może mieć na właściwe wykonanie Funduszy Strukturalnych w 
bieżących ramach finansowych;

Or. pt

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 30
Ustęp 7

7. jest świadomy, że środki finansowe muszą być wydawane efektywnie, lecz podkreśla 
zarazem, że polityka spójności i polityka strukturalna UE w minionych latach 
unaoczniła osiągniętą europejską wartość dodaną oraz przyczyniała się zawsze do 
pozyskiwania w regionach dodatkowych środków finansowych; ponadto jest 
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świadomy, że przystąpienie do UE dziesięciu nowych Państw Członkowskich w 2004 
r. stanowi nowe wyzwanie dla całej polityki spójności i równocześnie wyznacza 
początek długiego procesu jej osiągania; jest zdania, że z tego powodu rozwój 
regionalny i polityka spójności będą odgrywały większą rolę w okresie 2007-2013, 
ponieważ to właśnie w tym czasie nowe Państwa Członkowskie staną się w 
rzeczywistości - a nie tylko z prawnego punktu widzenia - zintegrowane ze 
Wspólnotą Europejską; stwierdza ponadto, że w przyszłości polityka spójności winna 
w większym stopniu skoncentrować się na regionach, aby zapobiec konfliktom 
interesów, które mogłyby powstać pomiędzy gorzej rozwiniętymi regionami starych 
Państw Członkowskich i nowych Państw Członkowskich;

Or. hu

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 31
Ustęp 7a (nowy)

7a. uważa za konieczne, by wesprzeć propozycję Komisji dotyczącą zaplanowania 
Perspektywy Finansowej poza okres siedmioletni, do 2013 r., z powodu 
przewidywalnych trudności początkowych w nowym okresie finansowym począwszy 
od 2007 r. i z powodu niedostatecznego doświadczenia nowych Państw 
Członkowskich, w szczególności Bułgarii i Rumunii, które zostaną przyjęte do Unii 
dopiero w 2007 r.;

Or. de

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 32
Ustęp 8

8. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zarówno IPA jak i ENPI zawierać będą 
specjalne elementy służące wspieraniu współpracy transgranicznej w celu 
zwiększenia trwałego rozwoju gospodarczego, ścisłego przestrzegania 
mechanizmów ochrony środowiska i rozwoju przepisów o ochronie 
środowiska, oraz promowania demokracji;

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 33
Ustęp 8

8. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zarówno IPA jak i ENPI zawierać będą specjalne 
elementy służące wspieraniu współpracy transgranicznej w celu zwiększenia trwałego 
rozwoju gospodarczego, ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 
oraz promowania demokracji, a także zamiar wykorzystania programów dotyczących 
współpracy transgranicznej we wszystkich regionach przygranicznych, również 
wzdłuż „starych“ granic wewnętrznych, zwłaszcza że dotychczasowe programy 
INTERREG osiągnęły bardzo dobre postępy, a tego typu działanie strukturalne musi 
być kontynuowane, by nie dopuścić do powstania próżni.

Or. de

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 34
Ustęp 8

8. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że zarówno IPA, jak i ENPI zawierać będą specjalne 
elementy służące wspieraniu współpracy transgranicznej w celu zwiększenia trwałego 
rozwoju gospodarczego, ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 
oraz promowania demokracji; stwierdza, że zwiększone wsparcie UE pociągnie za 
sobą współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi, która promować będzie 
spójność społeczną; zaleca ponadto, aby w przypadku transgranicznej współpracy 
regionalnej, zarówno ponad granicami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi 
Wspólnoty, UE zapewniła wsparcie nie tylko techniczne, ale także dotyczące 
wdrożenia znacznej części programów;

Or. hu

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 35
Ustęp 9

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Carlos José Iturgaiz Angulo

Poprawka 36
Ustęp 9

9. żąda od Komisji szczególnego monitorowania postępów lub regresów w regionach 
dotkniętych efektem statystycznym oraz przedstawienia Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania rocznego dotyczącego sytuacji w tych regionach;

Or. es

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 37
Ustęp 9

9. Zwraca się do Komisji o dokładne monitorowanie postępów lub regresji regionów 
dotkniętych efektem statystycznym oraz o przedstawienie rocznego sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu na temat sytuacji we wspomnianych regionach; uważa, 
iż regiony te nie są objęte wzrostem bogactwa wirtualnego i zwraca się do Komisji o 
zagwarantowanie, aby tak się stało;

Or. pt

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 38
Ustęp 9 a (nowy)

9a. Stwierdzając, iż szczególnie najbogatsze państwa Unii Europejskiej skorzystają w 
znacznym stopniu z korzyści gospodarczych rozszerzenia, a kraje spójności (przede 
wszystkim Portugalia i Grecja) najbardziej odczują jego koszty, zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie wpływu rozszerzenia na te kraje i zaproponowanie 
specyficznych i przystosowanych programów rozwoju i modernizacji ich gospodarki 
w rozszerzonej Unii;

Or. pt
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Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 39
Ustęp 10

10. Zwraca uwagę, że regiony, które tylko z powodów statystycznych – tzn. dlatego, że 
średni poziom PKB obniżył się ze względu na rozszerzenie Unii o kraje bardziej 
biednymi regionami – tylko pozornie stały się bogatsze,w świetle obniżonego 
średniego poziomu PKB, powinny być oceniane wedle ich rzeczywistych trudności 
rozwojowych i uważa za konieczne, by regiony te w dalszym ciągu miały miejsce 
wśród celów „konwergencji “ oraz że potrzebują wsparcia ze strony UE, stosownego 
do ich rzeczywistych problemów, które to muszą otrzymać; bez uwzględnienia czysto 
statystycznego efektu  regiony te stałyby się „przegranym rozszerzenia”;

Or. de

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 40
Ustęp 10

10. zwraca uwagę, iż dotknięte efektem statystycznym regiony i Państwa Członkowskie 
nadal potrzebują wsparcia ze strony UE, które to muszą otrzymać; żaden region ani 
Państwo Członkowskie nie powinno czuć się jako „przegrany rozszerzenia”;

Or. es

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 41
Ustęp 10

10. Podkreśla, iż regiony dotknięte efektem statystycznym powinny zachować wsparcie 
Unii Europejskiej, które powinno być im przyznane, gdyby punktem odniesienia była 
Unia licząca 15 Państw Członkowskich, mając na uwadze, iż żaden region nie może 
czuć się "poszkodowany z powodu rozszerzenia".

Or. pt

Poprawkę złożyli Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, Michael 
Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-Lebrecht 
Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, Angelika 



PE 353.366v01-00 16/20 AM\552602PL.doc

PL

Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, Andreas 
Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Joachim 
Wuermeling

Poprawka 42
Ustęp 10a (nowy)

10a. przyjmuje z zadowoleniem możliwość wspierania innowacyjnego potencjału, 
szczególnie w nowym priorytecie 2, w regionach będących kluczowym elementem 
dla osiągnięcia celów strategii lizbońskiej oraz dominującej roli Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 43
Ustęp 10a (nowy)

10a. uważa, że regiony, które tracą swój status z uwagi na  wzrost nie spowodowany 
efektem statystycznym, powinny otrzymywać taką samą kompensatę jak regiony, 
które znalazły się w tej samej sytuacji kiedy obecna Perspektywa Finansowa weszła 
w życie;

Or. es

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 44
Ustęp 10a (nowy)

10a. wzywa Komisję do uznania wzajemnej zależności polityki regionalnej i polityki 
konkurencji w regionach, które padły ofiarą tzw. „efektu statystycznego” i do 
włączenia do jej analiz wpływu obecnych i przyszłych przepisów o pomocy państwa 
w regionach, które padły ofiarą „efektu statystycznego”;

Or. en

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 45
Ustęp 10a (nowy)

10a. wysuwa propozycję, aby rozpatrzyć również, w przypadku regionów, gdzie średnie 
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zarobki są znacznie niższe niż w UE jako całości, zamiast wprowadzania ogólnej 
zasady n+2 obowiązującej dla Funduszu Spójności, możliwość rozluźnienia zasad i 
zgody na dłuższy okres poprzez poszerzenie jego granic czasowych, aby zasadą 
stosowaną podczas pierwszych trzech lat mogła zostać reguła n+3, a nawet n+4; 
podkreśla także, że jeśli jakiekolwiek fundusze pozostaną niewykorzystane z powodu 
stosowania zasady n+2, będzie można je wykorzystać jedynie dla celów polityki 
spójności;

Or. hu

Poprawkę złożył Carlos José Iturgaiz Angulo

Poprawka 46
Ustęp 11

Skreślony

Or. es

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 47
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie dostosowawczego funduszu wzrostu, który 
pozwoli Unii na podjęcie szybkich i skutecznych działań służących przyspieszeniu 
postępów w zadaniach przebiegających z opóźnieniem; popiera zdanie Komisji, że 
przede wszystkim dzięki europejskiemu zaangażowaniu Wspólnoty może się 
uwidocznić europejska wartość dodana dla regionów znajdujących się w 
szczególnych sytuacjach problemowych; (skreślenie); nalega, by decyzje o 
ponownym rozdziale środków były tematem procedury współdecyzji, w stopniu w 
jakim dotyczą one priorytetów ustalonych uprzednio przez Parlament i Radę oraz aby 
reguły partycypacji stosowane były w pełni i we właściwym czasie przy 
wykorzystywaniu środków;

Or. de

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 48
Ustęp 11

11. Zauważa utworzenie dostosowawczego funduszu wzrostu, który powinien pozwolić 
Unii na podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań dla przyśpieszenia realizacji 
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opóźnionych celów; uważa jednak, że finansowanie tego funduszu nie może 
odbywać się drogą przesuwania wydatków, szczególnie Funduszy Strukturalnych, co 
stanowiłoby niebezpieczny precedens; zwraca się do Komisji - gdyby tak się nie stało 
i gdyby zaproponowano przesunięcie środków - o poważne wzięcie pod uwagę 
regionów dotkniętych efektem statystycznym i nalega na konsultowanie się z nim 
przy podejmowaniu wszelkich decyzji o przesunięciu w przypadku gdy decyzje te 
dotyczą priorytetów wcześniej określonych przez Parlament i przez Radę;

Or. pt

Poprawkę złożył Carlos José Iturgaiz Angulo

Poprawka 49
Ustęp 11a (nowy)

11a. uznaje potrzebę istnienia pewnych mechanizmów elastyczności, ale te nie powinny 
wpływać na zmianę priorytetów politycznych ustalonych w Perspektywie Finansowej 
oraz powinny pozwolić na stawienie czoła nieprzewidzianym kryzysom, dlatego też 
powinny być bardzo wyspecjalizowane. Zwraca się do Komisji, aby w przypadku, gdy 
proponowane jest przeniesienie środków jednocześnie gwarantowano, że nie wpłynie 
to negatywnie na polityki gospodarcze Państw Członkowskich;

Or. es

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 50
Ustęp 12

12. zwraca uwagę, że zarządzanie finansowe funduszy strukturalnych będzie w 
przyszłości bardziej proporcjonalne i zdecentralizowane, przyznając tym samym 
większą odpowiedzialność za sprawne zarządzanie finansowe Państwom 
Członkowskim i regionom; popiera Komisję w jej staraniach racjonalizacji procedur, 
zmniejszenia kosztów administracyjnych – jednakże nie na koszt decentralizacji – i 
przyspieszenia decyzji; wymaga jednakże od Komisji zabezpieczenia za pomocą 
odpowiednich instrumentów, takich jak rezerwa wydajności, wykorzystania 
europejskich zasobów uwzględniającego wspólnotowe wytyczne, a także
informowania Parlamentu o każdej nieprawidłowości stwierdzonej w trakcie 
krajowych lub regionalnych procedur kontroli i o środkach, które podjęto, aby 
poprawić taką sytuację;

Or. de
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 51
Ustęp 12

12. zwraca uwagę, że zarządzanie finansowe funduszy strukturalnych będzie w 
przyszłości bardziej proporcjonalne i zdecentralizowane, przyznając tym samym 
większą finansową odpowiedzialność za sprawne zarządzanie finansowe Państwom 
Członkowskim, regionom i miastom;

Or. nl

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 52
Ustęp 12a (nowy)

12a. wzywa Komisję, aby tylko wtedy zezwoliła na użycie zasobów europejskich, jeżeli 
przedłożona zostanie kontrola i opracowanie planów zgodnie z jej rezolucją z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie „Gender Budgeting”1;

Or. de

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 53
Ustęp 12b (nowy)

12b. zwraca uwagę, że z regionalno-politycznego punktu widzenia nieodzowne jest 
wieloletnie planowanie finansowe i związane z tym bezpieczeństwo planowania dla 
regionów, dlatego instrument Perspektywy Finansowej nie może zostać 
lekkomyślnie zakwestionowany przez żadną instytucję europejską; zaleca Radzie, 
aby wraz z Parlamentem działała intensywnie w celu podjęcia decyzji w sprawie 
Perspektywy Finansowej, która służyłaby rozszerzonej Unii i jej integracji;

Or. de

  
1 Dz.U.. C 74 E, 24.3.2004, str. 746.
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 54
Ustęp 13

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 55
Ustęp 13

skreślony

Or. nl

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 56
Ustęp 13

13. zachęca Komisję do podjęcia wyraźnych działań, w związku ze zweryfikowanym 
Europejskim Funduszem Społecznym, mających na celu integrację społeczną 
imigrantów i wzrost ich dostępu do źródeł zatrudnienia poprzez umożliwienie 
obywatelom krajów trzecich, o różnym pochodzeniu kulturowym, religijnym, 
językowym oraz etnicznym, uczestniczenia we wszystkich aspektach społeczeństwa 
europejskiego, pod warunkiem, że imigranci szanują i poważają język, kulturę, 
tradycje, a szczególnie prawa kraju, który ich gości, oraz pod warunkiem, że te 
działania nie zagrażają prawom i możliwościom znalezienia zatrudnienia obywateli 
kraju przyjmującego imigrantów;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 57
Ustęp 13a (nowy)

13a. zwraca się do Komisji o ilościową ocenę próśb złożonych uprzednio oraz do Komisji 
tymczasowej ds. wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii, 
aby wzięła pod uwagę tę ocenę pod uwagę w swoim sprawozdaniu;
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Or. es

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 58
Ustęp 13a (nowy)

13a. wzywa państwa członkowskie do wyjaśnienia w jaki sposób zapewnią one wsparcie 
finansowe konieczne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju – zgodnie z 
postanowieniami szczytu w Göteborgu – w szczególności jeśli chodzi o 
funkcjonowanie sieci Natura 2000, środki konieczne dla wdrożenia Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i wkład w osiągnięcie celów z Kioto;

Or. en

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 59
Ustęp 14

14. Nalega, aby Komisja podjęła kroki gwarantujące, iż polityka strukturalna i spójności 
nie zostanie poddana (skreślenie) cięciom finansowym na rzecz innych polityk, i 
sprzeciwia się, aby fundusze strukturalne były zmienną dostosowania w przypadku 
ograniczeń budżetowych;

Or. pt

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 60
Ustęp 14

14. usilnie nalega, aby Komisja czuwała nad tym, aby działania, jakie zostaną podjęte, 
nie przekładały się na cięcia w polityce spójności na korzyść innych polityk, oraz aby 
była świadoma, że mimo iż celem funduszu spójności jest osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu, konkurencyjność nie może zastąpić konwergencji w 
Państwach Członkowskich;

Or. es
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Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 61
Ustęp 14

14. wzywa Komisję do podjęcia działań zapewniających, iż w polityce spójności i w 
polityce strukturalnej nie będą dokonywane większe cięcia finansowe na rzecz innych 
polityk oraz potępia te państwa członkowskie, które chcą sprowadzić europejską ideę 
do jałowej dyskusji wyłącznie o pieniądzach, i proponują rozwiązania niekorzystne 
dla innych państw członkowskich lub ich regionów;

Or. en

Poprawkę złożył Sérgio Ribeiro

Poprawka 62
Ustęp 15

15. Nalega, aby Komisja podjęła wysiłki na rzecz wypełnienia kalendarza i rozpoczęcia 
nowych programów w ramach polityki strukturalnej i spójności dokładnie w 2007r.; 
popiera propozycję Komisji aby kolejne Perspektywy Finansowe obejmowały okres 
siedmiu lat (2007-2013);

Or. pt


