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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

- uwzględniając dyrektywy 79/409/EWG, 92/43/EWG, 2000/60/WE, 2001/42/WE, 
85/337/EWG (97/11/WE) i 90/313/EWG, decyzję Rady 2002/358/WE oraz 
komunikat Komisji – ramy celowych kontraktów i umów trójstronnych pomiędzy 
Wspólnotą, Państwami oraz władzami regionalnymi i lokalnymi (COM(2002)0709),

Or. de

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1 b (nowy)

- uwzględniając art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie 
zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

Or. de
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Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 1 c (nowy)

- uwzględniając swoje sprawozdanie w sprawie „gender budgeting” – tworzenia 
budżetów publicznych z perspektywy płci (2002/2198(INI)),

Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 4
Ustęp 1 (nowy)

-1. uważa europejską politykę regionalną za niezbędne narzędzie promowania 
społecznej i ekonomicznej spójności, które pozwala Unii na podejmowanie działań 
mających na celu zredukowanie różnic regionalnych, promowanie prawdziwej 
konwergencji oraz stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, a także służy ponownej 
dystrybucji i rekompensaty kosztów rynku wewnętrznego w przypadku słabiej 
rozwiniętych regionów. Istnienie silnej, dobrze finansowanej europejskiej polityki 
regionalnej stanowi warunek sine qua non możliwości Unii radzenia sobie z 
sukcesywnym rozszerzaniem i tworzenia społecznej, ekonomicznej i geograficznej 
spójności w rozszerzonej Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 5
Ustęp 1

1. uznaje projekt rozporządzenia za całkowicie zgodny ze swoją rezolucją z dnia 22 
kwietnia 2004 r., lecz uważa, że proponowane zasoby finansowe przeznaczone na 
politykę spójności są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby związane ze 
spójnością i wysokimi poziomami bezrobocia, biedy oraz nierówności przychodu w 
rozszerzonej UE; (skreślono) szczególnie w związku z debatą na forum Rady, wzywa 
Komisję i Radę do wzięcia pod uwagę następujących szczegółowych zaleceń;

Or. en
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Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 6
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zwraca się z prośbą, aby podczas nowego okresu, przy każdym odwołaniu do 
spójności gospodarczej i społecznej, dodatkowo odnoszono się do idei spójności 
terytorialnej i aby zwrócono szczególną uwagę na rozwijanie tej nowej idei;

Or. es

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 7
Ustęp 2

2. popiera każdą poprawkę do projektu Komisji, która zwiększa wydajność i 
skuteczność polityki regionalnej we Wspólnocie lub ma pozytywny wpływ na rozwój 
regionalny;

Or. nl

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 8
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa do rozszerzenia kwalifikacji regionów „niezbieżnych” na działania w ramach 
celu „Konwergencja”, bez równoczesnego zwiększenia funduszy Wspólnoty 
przeznaczonych dla tych regionów (art. 6 ust. 2);

Or. el

Poprawkę złożyły Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Poprawka 9
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa do umożliwienia współpracy między regionami w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, ponieważ jeśli będzie o niej decydował wyłącznie wspólny 
zarząd programów w ramach celów „Konwergencja” i „Współpraca regionalna i 
zatrudnienie”, jak to się obecnie przewiduje, regiony, które nie kwalifikują się do 
tych celów, nie będą w stanie angażować się we współpracę międzyregionalną; 
wzywa ponadto, aby międzyregionalna współpraca nie ograniczała się do obszarów 
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miejskich, lecz by była również możliwa w przypadku obszarów wiejskich, obszarów 
utrzymujących się z rybołówstwa, obszarów doświadczających trudności naturalnych 
i regionów peryferyjnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 10
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca się z prośbą, aby w celu ułatwienia ich stopniowego wyłączenia, Państwa 
Członkowskie, które wcześniej korzystały z Funduszu Spójności, a których PKB na 
jednego mieszkańca, mierzony według parytetu siły nabywczej i wyliczony na 
podstawie danych Wspólnoty za ostatnie trzy lata z dnia [data], wzrósł powyżej 90% 
średniej Wspólnoty nie dlatego że stały się one bogatsze w sensie stałym i 
bezwzględnym, lecz wyłącznie z powodu efektu statystycznego wynikającego z faktu 
przystąpienia do Unii nowych Państw Członkowskich, były uprawnione do 
otrzymywania przejściowej pomocy z Funduszu Spójności, wypłacanej w malejących 
kwotach rocznych aż do całkowitego wyczerpania, w okresie programowania 
następującym po tym, w którym przekroczyły one wspomnianą powyżej wartość 90% 
średniego dochodu;

Or. es

Poprawkę złożyła Ewa Hedkvist Petersen

Poprawka 11
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa do znalezienia zrównoważonego i sprawiedliwego rozwiązania finansowego, 
mającego na celu redukcję różnic w poziomach rozwoju różnych regionów i 
opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów doświadczających okresów przejściowych w rozwoju przemysłu i obszarów 
cierpiących z powodu poważnych i permanentnych trudności naturalnych lub 
demograficznych, takich jak regiony z bardzo niską gęstością zaludnienia oraz 
regiony wyspiarskie, przygraniczne i górskie (Tytuł 1);

Or. en
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 12
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa do znalezienia zrównoważonego i sprawiedliwego rozwiązania finansowego, 
mającego na celu redukcję różnic w poziomach rozwoju różnych regionów i 
opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów doświadczających okresów przejściowych w rozwoju przemysłu i obszarów 
cierpiących z powodu poważnych i permanentnych trudności naturalnych lub 
demograficznych, takich jak regiony z bardzo niską gęstością zaludnienia oraz 
regiony wyspiarskie, przygraniczne i górskie;

Or. en

Poprawkę złożyły Catherine Stihler, Eluned Morgan

Poprawka 13
Ustęp 2 a (nowy)

2a. żąda poziomu finansowania w wysokości 85% zasobów przeznaczonych na 
„klasyczne” obszary korzystające z pomocy w ramach celu „Konwergencja” na 
początku okresu finansowania, który zostanie zredukowany do 60% poziomu 
finansowania pod koniec okresu finansowania;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 14
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa Komisję Europejską, w kontekście regionów kwalifikujących się do 
finansowania ze środków funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” 
(art. 6), do nadania odrębnego statusu starym regionom przemysłowym 
charakteryzujących się dominacją w szczególności górnictwa oraz tradycyjnego 
przemysłu przetwórczego;

Or. pl
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Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 15
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przeformułowuje swoje zobowiązanie wobec trzech wymiarów zawartych w 
strategiach z Lizbony i Göteborga i w związku z tym zaleca, aby drugi cel w ramach 
celu „Konkurencyjność regionalna, zatrudnienie i integracja społeczna” został 
zmieniony w taki sposób, aby zwrócić większą uwagę na zwiększenie dostępu do 
usług użyteczności publicznej, wspieranie integracji społecznej osób znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji i zwalczanie dyskryminacji (art. 3);

Or. fr

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 16
Ustęp 2 a (nowy)

2a. jest zaniepokojony nadmiernym naciskiem, jaki projekt Komisji kładzie na 
konkurencyjność, zdolność do przystosowania się i przedsiębiorczość kosztem 
spójności i konwergencji; ostrzega, że choć wydatki na spójność powinny być 
stosowane w celu osiągnięcia trwałego rozwoju, konkurencyjność nie może zastąpić 
konwergencji w Państwach Członkowskich i regionach opóźnionych (art. 3);

Or. en

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Poprawka 17
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa do skoncentrowania uwagi na celu „Konkurencyjność i zatrudnienie” w 
ramach Funduszy Strukturalnych, jak również do ścisłego skoordynowania tego 
celu z programami promującymi badania naukowe (art. 3 ust. 2 lit. b);

Or. de

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 18
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa, mając na uwadze cel współpracy regionalnej, do intensyfikacji wspieranej 
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przez Unię współpracy międzyregionalnej, nie tylko dlatego że przyspiesza ona 
rozwój terytorialny opóźnionych regionów, tworzenie sieci i zapewnianie pomocy 
technicznej, ale dlatego że pomaga również w podnoszeniu statusu Unii, co zachęca 
obywateli do szerszego zaangażowania w integrację europejską (art. 3 ust. 2 lit. c);

Or. it

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 19
Ustęp 2 a (nowy)

2a. z zadowoleniem przyjmuje, w kontekście ogólnych celów pomocowych funduszy, 
szczególne skoncentrowanie na obszarach dotkniętych trudnościami geograficznymi 
lub naturalnymi, które zwiększają problemy rozwojowe, lecz w świetle art. III-220 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy wzywa do dodatkowego 
uwzględnienia obszarów, które stanowiły zewnętrzne granice Wspólnoty do 30 
kwietnia 2004 r. i które nie mają już tego statusu (art. 3 ust. 3);

Or. de

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 20
Ustęp 2 b (nowy)

2b. wzywa do zachowania odniesienia do wymiaru miejskiego i do skupienia większej 
uwagi na małych i średnich miasteczkach i miastach Unii celem promowania ich 
rozwoju i rozwoju otaczających je obszarów wiejskich (art. 3 ust. 3);

Or. it

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Poprawka 21
Ustęp 2 b (nowy)

2b. z zadowoleniem przyjmuje, w kontekście ogólnych celów pomocowych funduszy, 
szczególne skupienie na obszarach dotkniętych trudnościami geograficznymi lub 
naturalnymi, które zwiększają problemy rozwojowe, lecz w świetle art. III-220 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy wzywa do dodatkowego 
uwzględnienia specyficznych regionów granicznych (art. 3 ust. 3);

Or. de
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Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 22
Ustęp 2 b (nowy)

2b. wzywa do podjęcia wysiłków, zarówno na obszarach wiejskich jak miejskich, w 
oparciu o osiągnięte sukcesy zwłaszcza w zakresie zatrudnienia, poprzez 
promowanie rozwoju kulturowego, poprawę jakości środowiska fizycznego i 
kulturowego oraz jakościowych i kulturowych aspektów warunków życia ludzi oraz 
rozwój turystyki i wzywa do dalszego uwzględniania ważnej roli tych czynników w 
zwiększaniu atrakcyjności regionów (art. 3 ust. 3);

Or. de

Poprawkę złożyli Sérgio Marques, Fernando Fernández Martín

Poprawka 23
Ustęp 2 b (nowy)

2b. wzywa do pełnego, praktycznego wyrażenia wymogu ustanowionego w art. 299 ust. 2 
Traktatu WE, aby regiony peryferyjne traktowane były jako przypadek szczególny w 
zakresie ich dostępu do Funduszy Strukturalnych, włączając te regiony, których 
PKB przewyższyło lub przewyższy 75% wspólnotowej średniej;

Or. pt

Poprawkę złożyli Emanuel Jardim Fernandes, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, 
Paulo Casaca

Poprawka 24
Ustęp 2 c (nowy)

2c. wzywa, zgodnie z art. 299 ust. 2 Traktatu WE, do uznania regionów peryferyjnych za 
kwalifikujące się do finansowania z Funduszy Strukturalnych w związku z celem 
„Konwergencja”, biorąc pod uwagę ich strukturalną sytuację gospodarczą i 
społeczną (art. 5);

Or. pt
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Poprawkę złożyli Jan Christian Ehler, Jürgen Schröder

Poprawka 25
Ustęp 2 c (nowy)

2c. wzywa, w odniesieniu do oceny kwalifikowalności do otrzymania pomocy z 
Funduszy Strukturalnych, do przeprowadzenia takiej oceny w regionach 
Brandenburgii na podstawie poziomu I Nazewnictwa Terytorialnych Jednostek 
Statystycznych (DE 4; rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.) (art. 5);

Or. de

Poprawkę złożyli Sérgio Marques, Fernando Fernández Martín

Poprawka 26
Ustęp 2 c (nowy)

2c. wzywa, zgodnie z art. 299 ust. 2 Traktatu WE, do automatycznego kwalifikowania 
wszystkich regionów peryferyjnych do celu „Konwergencja” bez względu na ich 
PKB (art. 5 ust. 1);

Or. pt

Poprawkę złożyła Jillian Evans

Poprawka 27
Ustęp 2 c (nowy)

2c. wzywa do ustalenia następujących kwot kwalifikujących do finansowania w ramach 
celu „Konwergencja”: regiony odpowiadające poziomowi NUTS II, których PKB na 
jednego mieszkańca, mierzony według parytetu siły nabywczej i wyliczony na 
podstawie danych Wspólnoty za lata 2000-2002, jest niższy niż 75% średniej 
Wspólnoty, art. 5 ust. 1;

Or. en

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 28
Ustęp 2 c (nowy)

2c. wzywa do ustalenia następujących kwot kwalifikujących do finansowania 
przejściowego w ramach celu „Konwergencja”: regiony wg NUTS poziom II, 
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których PKB na jednego mieszkańca, mierzony według parytetu siły nabywczej i 
wyliczony na podstawie danych Wspólnoty za lata 2000-2002, wynosi między 75% a 
85% średniej Wspólnoty, art. 5 ust. 2;

Or. en

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Poprawka 29
Ustęp 2 c (nowy)

2c. podkreśla pilną potrzebę skoncentrowania zasobów na najsłabiej rozwiniętych 
regionach rozszerzonej Unii przy uwzględnieniu potrzeb regionów doświadczających 
poważnych i permanentnych trudności bazujących na dorobku Unii; wzywa do 
zorganizowania specyficznych środków i dodatkowych funduszy w celu 
zrekompensowania trudności, z którymi borykają się regiony peryferyjne w wyniku 
działania czynników, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu, w celu ułatwienia 
ich integracji z rynkiem wewnętrznym i zrekompensowania ich ograniczeń; apeluje 
o odpowiednie finansowanie z EFRR w celu zintegrowania najbardziej wysuniętych 
na północ regionów Europy z rynkiem wewnętrznym oraz zrekompensowania ich 
specyficznych, permanentnych trudności bazujących na ich oddaleniu, trudnym 
klimacie i bardzo niskim zaludnieniu, zgodnie z art. 2 Protokołu 6 Traktatu 
Akcesyjnego Austrii, Finlandii i Szwecji (art. 5 ust. 12);

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 30
Ustęp 2 c (nowy)

2c. uważa, że kwalifikacje regionów dotkniętych tzw. „efektem statystycznym” nie mogą 
zależeć od wzrostu „pozornego” bogactwa wynikłego ze spadku unijnego PKB na 
głowę w rozszerzonej Unii; zauważa, że regiony dotknięte „efektem statystycznym” 
muszą nadal otrzymywać taką samą pomoc z UE, jaką otrzymywałyby, gdyby 
punktem odniesienia określającym kwalifikacje do finansowania była Piętnastka, 
ponieważ żaden region nie powinien poczuć się zubożony w wyniku rozszerzenia; 
uważa, że w związku z tym zasoby finansowe powinny wzrosnąć (ok. 6 miliardów 
euro na lata 2007-2013) (art. 5, 15 i 16);

Or. en
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Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 31
Ustęp 2 c (nowy)

2c. zwraca uwagę, że krajowa pomoc ze strony państwa jest ważnym instrumentem 
finansowym spójności gospodarczej i społecznej (punkt uzasadnienia 1), musi zatem 
zostać włączona do krajowych ram odniesienia i zostać zatwierdzona jako część 
wieloletniego programu krajowego; wzywa do włączenia fundamentalnych zasad w 
sprawie pomocy związanej z Funduszami Strukturalnymi do „Przepisów ogólnych”;

Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 32
Ustęp 2 c (nowy)

2c. uważa, że zgodnie z wnioskami wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 
22 i 23 marca, dotyczącego rewizji Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, który 
stanowi, że „celem procedury dotyczącej nadmiernego deficytu jest raczej 
pomaganie, a nie karanie”, warunki dostępu do pomocy z Funduszu Spójności 
powinny zostać usunięte, aby państwa dążące do spójności mogły lepiej poradzić 
sobie z potrzebą dużych inwestycji, zwłaszcza w zakresie infrastruktury, celem 
zapewnienia prawdziwej konwergencji (art. 5 ust. 3);

Or. en

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 33
Ustęp 2 d (nowy)

2d. zwraca szczególną uwagę na fakt, że wszystkie polityki UE muszą przyczyniać się do 
realizacji celu spójności gospodarczej i społecznej oraz że międzynarodowa polityka 
handlowa również jest zaangażowana w ten cel i nie może być postrzegana jako 
wyjątek; wzywa do planowania takiej polityki handlowej, która pozwoli uniknąć 
wywoływania wstrząsów w regionach i zwraca szczególną uwagę na fakt, że 
przenoszenie firm lub zakładów produkcyjnych stanowi poważne zagrożenie dla 
rozwoju regionalnego (punkt uzasadnienia 48);

Or. de
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Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 34
Ustęp 3

3. sprzeciwia się wprowadzeniu arbitralnego limitu 150 km określającego regiony 
morskie kwalifikujące się do korzystania z programów współpracy transgranicznej, 
a ponadto wzywa do podjęcia specjalnych środków celem zapewnienia, że regiony 
leżące na peryferiach terytorium UE mogą uczestniczyć w tych programach;

Or. en

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 35
Ustęp 3

3. odrzuca potrzebę limitu 150 km określającego granicę morską kwalifikującą się do 
korzystania z programów współpracy transgranicznej jako niepotrzebną 
dyskryminację wyspiarskich Państw Członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Ewa Hedkvist Petersen

Poprawka 36
Ustęp 3

3. wzywa do ustalenia znacznego stopnia elastyczności dotyczącego realizacji 
współpracy transgranicznej na granicach morskich. Istotnymi czynnikami są tu: 
funkcjonalność, struktury handlu, wcześniejsza współpraca i wspólne problemy;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 37
Ustęp 3

3. wzywa do utrzymania 150 km maksymalnego dozwolonego dystansu pomiędzy 
granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, ponieważ obszary 
poza tymi parametrami mogą ubiegać się o alternatywne źródła finansowania, o 
których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia w sprawie 
europejskiej współpracy terytorialnej; apeluje jednak o elastyczność w przypadkach, 
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w których istnieją możliwe do udowodnienia powiązania historyczne i kulturowe lub 
też praktyczne związki, takie jak handel, turystyka lub transport; ponadto wzywa do 
podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów peryferyjnych będzie 
zapewniona (art. 7); wzywa do usunięcia art. 36 ust. 4 lit. a ogólnego rozporządzenia 
celem zapewnienia, że cała współpraca międzyregionalna zostaje włączona do 
nowego celu współpracy terytorialnej podobnego do obecnego programu 
INTERREG IIIc, w celu dzielenia się przez wszystkie regiony wiedzą i 
doświadczeniem;

Or. en

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 38
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do około 150 kilometrów maksymalnego dozwolonego 
dystansu pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w 
celu kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej; ponadto 
wzywa do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów 
peryferyjnych będzie zapewniona (art. 7) i wzywa do włączenia współpracy 
międzyregionalnej jako niezależnego składnika nowego celu „Współpraca 
terytorialna”, porównywalnego do obecnego programu INTERREG III C;

Or. de

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 39
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu 
kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej, obejmującej 
wszystkie granice zewnętrzne i wewnętrzne; ponadto wzywa do podkreślenia potrzeby 
uwzględnienia, że integracja obszarów peryferyjnych będzie zapewniona (art. 7); 
uważa za właściwe, aby współpraca międzyregionalna stanowiła niezależny składnik 
celu „Współpraca terytorialna”, wykorzystując w ten sposób sukces programu 
INTERREG III C i kontynuując jego działania;

Or. de
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Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 40
Ustęp 3

3. wzywa do stosowania maksymalnego dozwolonego dystansu pomiędzy granicami 
morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu kwalifikowania 
finansowania w ramach współpracy transgranicznej – który z reguły wynosi 
maksymalnie 150 km – w sposób elastyczny, w celu umożliwienia wartościowej 
współpracy transgranicznej pomiędzy regionami oddalonymi o ponad 150 km;

Or. nl

Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 41
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu 
kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej; do kategorii tej 
można zaliczyć regiony położone poza granicą 200 kilometrów, takie jak Cypr, 
Szkocja i/lub odległe obszary, w oparciu o zasadę równego traktowania; ponadto 
wzywa do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów 
peryferyjnych będzie zapewniona (art. 7);

Or. el

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, 
Paavo Väyrynen

Poprawka 42
Ustęp 3

3. wzywa, w celu kwalifikowania do finansowania w ramach współpracy 
transgranicznej, do włączenia granic morskich regionów wg NUTS poziom III tam, 
gdzie granice te mają bezpośrednią styczność z Państwami Członkowskimi, w 
których ulokowane są regiony, a w innych przypadkach, do wydłużenia do 200 
kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu (skreślono); ponadto wzywa do 
podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów peryferyjnych będzie 
zapewniona (art. 7);

Or. en
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Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 43
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III i o 
bezwzględne objęcie nim grup wysp przynajmniej w ramach NUTS poziom III, w 
celu kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej; ponadto 
wzywa do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów 
peryferyjnych będzie zapewniona (art. 7);

Or. es

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 44
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu 
kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej; uważa, że to 
kryterium odległości powinno zostać uchylone, jeśli odnośne regiony wg NUTS 
poziom III graniczą z tym samym morzem (Śródziemnym, Bałtyckim lub Czarnym);
ponadto wzywa do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów 
peryferyjnych będzie zapewniona (art. 7);

Or. it

Poprawkę złożył Francesco Musotto

Poprawka 45
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu 
kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej; uważa, że to 
kryterium odległości powinno zostać uchylone, jeśli odnośne regiony wg NUTS 
poziom III graniczą z tym samym morzem (Śródziemnym, Bałtyckim lub Czarnym); 
ponadto wzywa do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów 
peryferyjnych będzie zapewniona (art. 7);

Or. it
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 46
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu 
kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej i apeluje o 
elastyczność w przypadkach, w których istnieją możliwe do udowodnienia 
powiązania historyczne, kulturowe lub praktyczne związki, takie jak handel, 
turystyka lub transport; ponadto wzywa do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że 
integracja obszarów peryferyjnych będzie zapewniona (art. 7);

Or. en

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 47
Ustęp 3

3. wzywa do zniesienia maksymalnego dozwolonego dystansu pomiędzy granicami 
morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu kwalifikowania 
finansowania w ramach współpracy transgranicznej obejmującej 150 kilometrowy 
odcinek granicy morskiej na Morzu Bałtyckim; ponadto wzywa do podkreślenia 
potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów peryferyjnych będzie zapewniona 
(art. 7);

Or. et

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 48
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu 
kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej; ponadto wzywa 
do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja regionów peryferyjnych będzie 
zapewniona (art. 7); wzywa do umożliwienia działań w ramach współpracy 
transgranicznej regionom NUTS II graniczącym z kwalifikującymi się obszarami;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 49
Ustęp 3

3. wzywa do wydłużenia do 200 kilometrów maksymalnego dozwolonego dystansu 
pomiędzy granicami morskimi regionów Wspólnoty wg NUTS poziom III, w celu 
kwalifikowania finansowania w ramach współpracy transgranicznej; ponadto wzywa 
do podkreślenia potrzeby uwzględnienia, że integracja obszarów peryferyjnych i 
najbardziej oddalonych będzie zapewniona (art. 7);

Or. fr

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Poprawka 50
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa do zachowania spójności z Funduszami Strukturalnymi podczas 
przekształcania obecnych programów transgranicznych w programy w ramach 
nowej Polityki Sąsiedztwa (ENPI i IPA);

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 51
Ustęp 3 a (nowy)

3a. popiera poziom finansowania w wysokości 85% zasobów przeznaczonych na 
„klasyczne” obszary korzystające z pomocy w ramach celu „Konwergencja” na 
początku okresu finansowania, który zostanie zredukowany do 60% poziomu 
finansowego pod koniec okresu finansowania;

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 52
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa do opracowania i stosowania metodologii, zarówno przez Państwa 
Członkowskie jak regiony, w celu systematycznego identyfikowania, jednolitego 
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prezentowania, oceniania stosowalności i wymiany dobrych praktyk rozwojowych, 
celem udzielenia pomocy tym obszarom, które pragną z nich korzystać (art. 7 ust. 3);

Or. it

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 53
Ustęp 3 a (nowy)

3a. nalega, aby termin „współpraca ponadnarodowa” zastąpiono terminem „współpraca 
ponadregionalna” i zauważa, że w odniesieniu do „zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego” należy się również skupić na rozwoju uczestniczących regionów, co 
także należy wyrazić za pomocą stosownego terminu (art. 7 i kolejne);

Or. de

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 54
Ustęp 3 a (nowy)

3a. nalega, aby współpraca międzyregionalna była aspektem celu współpracy 
terytorialnej i aby nie została włączona w programy regionalne celem zapewnienia, 
że integracja nie wyłącza niektórych regionów z uczestniczenia w tym celu;

Or. en

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 55
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa do otwarcia transgranicznego składnika celu „Europejska współpraca 
terytorialna” dla regionów peryferyjnych, pomimo kryterium odległości (art. 7);

Or. pt
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Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 56
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do niezwłocznego złożenia sprawozdania Parlamentowi w oparciu o 
konkretne analizy danych liczbowych, w sprawie skutków przyłączenia Bułgarii i 
Rumunii dla klasyfikowania regionów na podstawie PKB;

Or. hu

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 57
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa do kwalifikowania granic wewnętrznych do pomocy, bez względu na 
priorytety krajowe, jako element promowania (trzeciego) nowego celu „Współpraca 
terytorialna” oraz do włączenia zasady kwalifikowania wszystkich granic 
wewnętrznych do strategicznych wytycznych wspólnotowych dotyczących spójności 
na lata 2007-2013 (art. 7) jako element obowiązkowy;

Or. de

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 58
Ustęp 3 b (nowy)

3b. jest zdania, że kwestia współpracy transgranicznej powinna zostać uwzględniona w 
projekcie przepisów ogólnych, w związku z czym zachęca Komisję i Radę do dodania 
nowego przepisu (art. 7 a) dotyczącego tej kwestii, który nawiązuje do logiki i treści 
projektu Komisji w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej 
(EUWT);

Or. en

Poprawkę złożyli László Surján, István Pálfi

Poprawka 59
Ustęp 3 b (nowy)

3b. uważa, że ostateczne porozumienie finansowe musi zapewnić nam możliwość 
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sprostania politycznym wyzwaniom naszego wieku, z których najważniejsze jest 
zreformowanie polityki spójności; uważa, że w związku z tym odpowiedni poziom 
dochodu narodowego brutto UE wynosi 0,41%;

Or. hu

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 60
Ustęp 3 c (nowy)

3c. dla celu współpracy transgranicznej wszystkie regiony Wspólnoty wg NUTS poziom 
III, a w konsekwencji wszystkie granice lądowe lub morskie kwalifikują się do 
współpracy transgranicznej;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 61
Ustęp 3 d (nowy)

3d. zwraca uwagę na znaczenie współpracy terytorialnej, podkreśla potrzebę silniejszej 
roli władz lokalnych i regionalnych. Popiera współpracę międzyregionalną w celu 
wymiany informacji i doświadczeń oraz umożliwienia rozwoju projektu 
(programowego lub bazującego na projekcie); ponadto podkreśla synergię pomiędzy 
nowym instrumentem sąsiedztwa i przepisami określającymi współpracę 
terytorialną. (projekt Konstytucji, art. III-220);

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 62
Ustęp 4

4. odrzuca jakiekolwiek osłabianie zasady partnerstwa, przewidzianej w pierwotnym 
projekcie, zwłaszcza w zakresie planowania strategicznego i monitorowania 
programów i wzywa do utrzymania wykazu właściwych organów; uważa, że taki 
wykaz powinien wskazywać, lecz nie eliminować, i powinien obejmować lokalne i 
regionalne władze oraz organizację ochrony środowiska; uważa, że należy 
przeprowadzić konsultacje z organizacjami przedstawicielskimi, o których mowa w 
art. 13 Traktatu oraz z grupami wolontariatu i grupami reprezentującymi 
społeczności, które należy wymienić podczas przeglądu w połowie okresu;
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Or. en

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 63
Ustęp 4

4. odrzuca jakiekolwiek osłabianie zasady partnerstwa, przewidzianej w pierwotnym 
projekcie, i wzywa do odwołania się do trójstronnych umów i porozumień pomiędzy 
Wspólnotą, Państwami Członkowskimi i władzami regionalnymi i lokalnymi jako 
możliwego instrumentu współpracy oraz do dalszej niedyskryminacji pozarządowych
organizacji ekologicznych oraz organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne 
oraz innych organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 13 Traktatu. Partnerzy muszą 
otrzymywać wyczerpujące informacje, ich stanowisko powinno stanowić część 
dokumentów oceniających, a środki szkoleniowe potrzebne do wykonywania ich 
działań muszą zostać oddane do ich dyspozycji na wczesnym etapie w ramach 
pomocy technicznej (art. 10, 43 i 44);

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 64
Ustęp 4

4. odrzuca jakiekolwiek osłabianie zasady partnerstwa, przewidzianej w pierwotnym 
projekcie, i wzywa do utrzymania wykazu właściwych organów, który powinien 
nadal zawierać lokalne i regionalne władze, pozarządowe organizacje ekologiczne,
organizacje reprezentujące ludzi niepełnosprawnych i inne grupy wolontariuszy (art. 
10);

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 65
Ustęp 4

4. odrzuca jakiekolwiek osłabianie zasady partnerstwa, przewidzianej w pierwotnym 
projekcie, i wzywa do utrzymania wykazu właściwych organów, który powinien 
zawierać nie tylko pozarządowe organizacje ekologiczne oraz organizacje 
reprezentujące osoby niepełnosprawne, lecz również organizacje zwalczające 
wszystkie formy dyskryminacji i wykluczenia społecznego (art. 10);
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Or. en

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 66
Ustęp 4

4. odrzuca jakiekolwiek osłabianie zasady partnerstwa, przewidzianej w pierwotnym 
projekcie, i wzywa do utrzymania wykazu właściwych organów, który powinien 
zawierać również pozarządowe organizacje ekologiczne, działaczy miejskich, 
organizacje pozarządowe popierające równość płci jako cel społeczny, uniwersytety, 
społeczne towarzystwa mieszkaniowe oraz organizacje reprezentujące osoby 
niepełnosprawne (art. 10);

Or. fr

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Poprawka 67
Ustęp 4

4. odrzuca jakiekolwiek osłabianie zasady partnerstwa, przewidzianej w pierwotnym 
projekcie, i wzywa do utrzymania wykazu właściwych organów, który powinien 
zawierać również pozarządowe organizacje ekologiczne, (skreślono) organizacje 
reprezentujące osoby niepełnosprawne i organy pośredniczące, reprezentujące różne 
kategorie przedsiębiorstw (art. 10);

Or. fr

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 68
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Państwa Członkowskie do zacieśnienia stosunków z regionalnymi, lokalnymi
i miejskimi partnerami w celu optymalnego wykorzystania ich specyficznej wiedzy 
zarówno w zakresie przygotowania programów, jak i ich wdrożenia; ponadto 
popiera w tej kwestii możliwie największą decentralizację uprawnień w celu 
uniknięcia nadmiernej pracy administracyjnej (art. 10);

Or. nl
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 69
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zachęca Komisję i Radę do zawarcia w postanowieniach dotyczących partnerstwa 
(art. 10) postanowień obejmujących partnerstwa publiczno-prywatne (PPP), które 
powinny być stosowane po przeanalizowaniu prawnych i ekonomicznych implikacji 
programu operacyjnego oraz powinny obejmować przygotowanie, wdrożenie i 
finansowanie programów operacyjnych podlegających umowie PPP;

Or. en

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

Poprawka 70
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa do włączenia do art. 50 rozporządzenia nowej lit. ca): „wkładu w duże 
europejskie projekty dotyczące mobilności i logistyki, na przykład w projekt Galileo 
oraz w promowanie osiągnięć europejskiego sektora B&R w celu zredukowania 
różnic technologicznych”;

Or. es

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 71
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zwraca się do Komisji z prośbą o zapewnienie wspólnotowych wytycznych 
strategicznych dotyczących partnerstwa, w celu popierania skutecznej konsultacji i 
autentycznego uczestnictwa, jak również równości pomiędzy różnymi partnerami; 
ponadto zwraca się do Komisji z prośbą o upewnienie się, że Państwa Członkowskie 
składają właściwe sprawozdania na temat sposobu ustanowienia partnerstwa i jego 
funkcjonowania (art. 10);

Or. en
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Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 72
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zwraca uwagę na fakt, że istnieje potrzeba podejmowania świadomych wysiłków, w 
celu zapobiegania napięciom rodzącym się pomiędzy tymi regionami, które mogą 
uczestniczyć w Funduszu Spójności w następstwie rozszerzenia a tymi, które z 
powodu efektu statystycznego mogą nagle zostać pozbawione dopłat;

Or. hu

Poprawkę złożyła Elly de Groen-Kouwenhoven

Poprawka 73
Ustęp 4 a (nowy)

4a. odrzuca praktykę mianowania „przedstawicieli” społeczeństwa obywatelskiego przez 
rządy, ponieważ jest ona pseudodemokratyczna; wzywa do tego, aby każdy 
przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego uczestniczący w organach doradczych i 
komitetach związanych z przygotowaniem i monitorowaniem krajowych 
referencyjnych strategii ramowych, jak również z przygotowaniem, wdrożeniem, 
monitorowaniem i oceną programów operacyjnych, wybierany był poprzez 
mianowanie i głosowanie organizowane przez Centralne Biura Statystyczne,
działające w odpowiednim sektorze i na odpowiednim poziomie, czy to krajowym, 
regionalnym, czy lokalnym (art. 10);

Or. en

Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 74
Ustęp 5

5. wzywa do tego, aby zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych było
warunkiem skorzystania z Funduszy i aby było monitorowane w trakcie różnych 
etapów wdrażania Funduszy (art. 14);

Or. en
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Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 75
Ustęp 5

5. wzywa do stosowania zasady równości traktowania kobiet i mężczyzn w celu 
zapewnienia niedyskryminowania ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, oraz 
zapewnienia, w szczególności, że dostępność dla osób niepełnosprawnych jest 
warunkiem skorzystania z Funduszy i jest monitorowana w trakcie różnych etapów 
wdrażania Funduszy (art. 14);

Or. nl

Poprawkę złożyły Catherine Stihler, Eluned Morgan

Poprawka 76
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa do ścisłego powiązania wszystkich etapów polityki spójności z celami 
trwałego rozwoju i poszanowania prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska; 
zaleca, aby warunkiem zatwierdzenia przez Komisję krajowych referencyjnych 
strategii ramowych i programów operacyjnych dla funduszy strukturalnych było 
zademonstrowanie przez Państwa Członkowskie sposobu, w jaki zamierzają one 
szanować i wspierać środowisko, w szczególności poprzez wspieranie sieci Natura 
2000, wdrażanie dyrektywy ramowej w sprawie wody i osiąganie celów z Kioto;

Or. en

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

Poprawka 77
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa do dodania na końcu art. 52 lit. b pkt iv rozporządzenia następującego 
sformułowania: „oraz granice wewnętrzne, których trudne położenie geograficzne 
wiąże się ze stałymi utrudnieniami dostępu, prowadzącymi do coraz większego 
wyludnienia”;

Or. es
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Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 78
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję do włączenia rezolucji Parlamentu w sprawie „gender budgeting” 
(P5_TA(2003)0323), a w szczególności jej ust. 8, 14 i 20, w całości do art. 14;

Or. de

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 79
Ustęp 5 b (nowy)

5b. nalega, aby polityka spójności dokładnie uwzględniała sposoby zmaksymalizowania 
udziału w programie ramowym UE i funduszach spójności i stworzenia synergii 
między nimi oraz żąda, aby ich przedstawienie stanowiło warunek zatwierdzenia 
przez Komisję krajowych referencyjnych strategii ramowych i programów 
operacyjnych dla Funduszy Strukturalnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Bernard Poignant, Bernadette Bourzai

Poprawka 80
Ustęp 6

6. wzywa Unię Europejską do wykazania się ambicją i solidarnością poprzez 
przydzielanie funduszy potrzebnych do sprostania wyzwaniom spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w obliczu których stoi dziś rozszerzona 
Europa;

Or. fr

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 81
Ustęp 6

6. wzywa, aby wszelkie próby dostosowania proponowanych ram finansowych − w tym 
zarówno środki globalne − jak też rozbicie środków między różne cele (skreślono)
były odrzucone w sposób jak najbardziej zdecydowany (art. 15 – 22), z wyjątkiem 
rozbicia środków na cel europejskiej współpracy terytorialnej, który, z uwagi na to, 
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że klauzula elastyczności w art. 19 nie jest wystarczająca, musi zostać uszeregowany 
pod względem wartości w następujący sposób: 63,64% na finansowanie współpracy 
transgranicznej, 31,82% na finansowanie współpracy ponadnarodowej i 4,54% na 
finansowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń (art. 15-22);

Or. en

Poprawkę złożył Garrelt Duin

Poprawka 82
Ustęp 6

6. wzywa, aby wszelkie próby dostosowania proponowanych ram finansowych − w tym 
zarówno środki globalne − jak też rozbicie środków między różne cele i ich 
komponenty, były odrzucone w sposób jak najbardziej zdecydowany i niezależnie od 
tego uważa, że kwoty zaproponowane przez Komisję w związku z rozdzielaniem 
zasobów pomiędzy poszczególne cele odzwierciedlają należytą równowagę interesów 
(art. 15-22);

Or. de

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 83
Ustęp 6

6. wzywa, aby wszelkie próby dostosowania proponowanych ram finansowych − w tym 
zarówno środki globalne − jak też rozbicie środków między różne cele i ich 
komponenty, były wspierane dopóki wywierają pozytywny wpływ na rozwój 
regionalny (art. 15 – 22);

Or. nl

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger

Poprawka 84
Ustęp 6

6. wzywa, aby wszelkie próby dostosowania proponowanych ram finansowych − w tym 
zarówno środki globalne − jak też rozbicie środków między różne cele (skreślono), 
były odrzucone w sposób jak najbardziej zdecydowany (art. 15 – 22);

Or. de
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Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 85
Ustęp 6

6. wzywa, aby wszelkie próby dostosowania proponowanych ram finansowych − w tym 
zarówno środki globalne − jak też rozbicie środków między różne cele (skreślono), 
były odrzucone w sposób jak najbardziej zdecydowany (art. 15 – 22);

Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 86
Ustęp 6

6. wzywa, aby wszelkie próby dostosowania proponowanych ram finansowych w dół − 
w tym zarówno środki globalne − jak też rozbicie środków między różne cele i ich 
komponenty, były odrzucone w sposób jak najbardziej zdecydowany (art. 15 – 22);

Or. en

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 87
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa do dołączenia różnic międzyregionalnych do listy czynników używanych do 
obliczania 16,56% finansowania przejściowego i specjalnego w art. 6 ust. 2;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 88
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa do stworzenia osobnego art. w sprawie wkładu Funduszy Strukturalnych i 
Funduszu Spójności w ochronę i ulepszanie środowiska, podobnego do art. 
dotyczącego równości płci (art. 14);

Or. en
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Poprawkę złożyli Jim Higgins, Marian Harkin, Tunne Kelam, Catherine Stihler, Gábor 
Harangozó, Alfonso Andria

Poprawka 89
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa do tego, aby regiony efektu naturalnego stały się przedmiotem ustaleń 
dotyczących regionów „niezbieżnych” w ramach celu „Konwergencja”, przy użyciu 
proponowanych zasobów finansowych w ramach celu „Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie”, bez potrzeby żadnych dodatkowych zasobów dla 
proponowanych ram finansowych (art. 16-17);

Or. en

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Poprawka 90
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa do tego, aby regiony efektu naturalnego stały się przedmiotem ustaleń 
dotyczących regionów „niezbieżnych” w ramach celu „Konwergencja”, przy użyciu 
proponowanych zasobów finansowych w ramach celu „Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie”, bez potrzeby żadnych dodatkowych zasobów dla 
proponowanych ram finansowych (art. 16-17);

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 91
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa do tego, aby regiony efektu naturalnego stały się przedmiotem ustaleń 
dotyczących regionów „niezbieżnych” w ramach celu „Konwergencja”, przy użyciu 
proponowanych zasobów finansowych przydzielonych tym regionom w ramach celu 
„Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”, bez potrzeby żadnych dodatkowych 
zasobów dla proponowanych ram finansowych (art. 16-17);

Or. en



PE 355.799v01-00 30/91 AM\562138PL.doc

PL

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 92
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa do tego, aby przydzielanie funduszy EFRR i EFS na cel „Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie” było w większym stopniu przystosowane do potrzeb 
Państwa Członkowskiego, aby można było w jak największym stopniu uwzględnić 
specyficzne cechy i potrzeby każdego Państwa Członkowskiego, co mogłoby 
zwiększyć skuteczność przyznanych funduszy (art. 17);

Or. nl

Poprawkę złożył Thijs Berman

Poprawka 93
Ustęp 6 a (nowy)

6a. popiera, jeśli chodzi o podział środków między programy finansowane z EFRR i z 
EFS, stosowanie formuły elastycznego przydzielania środków w celu uwzględnienia 
różnych problemów w Państwach Członkowskich i regionach;

Or. nl

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 94
Ustęp 6 a (nowy)

6a. w przypadku bardziej ograniczonego budżetu na cel 2 po sfinalizowaniu perspektyw 
finansowych 2007-2013, możliwość innowacyjnego zastosowania publiczno-
prywatnych (form) współfinansowania powinna zostać opracowana w taki sposób, 
aby chronić wkład w główne cele: konkurencyjność, innowacyjność i zatrudnienie;

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Zita Gurmai

Poprawka 95
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uznaje decydującą rolę, jaką odgrywają granty globalne dla wspierania niektórych 
najmniejszych grup wolontariatu i grup reprezentujących społeczności, a zwłaszcza 
specyfikację 1% finansowania EFS w obecnym programie; wzywa Komisję do 
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przydzielenia 2% dostępnych zasobów w przyszłości, aby umożliwić sektorom dalsze 
działania oparte na sukcesie tych przedsięwzięć (art. 17);

Or. en

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 96
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa do umieszczenia stopy zatrudnienia w art. 17 ust. 1 lit. b, dotyczącym środków 
na cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”, w celu zachowania spójności z 
art. 17 ust. 1 lit. a i ponieważ celem tutaj jest zatrudnienie;

Or. en

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 97
Ustęp 6 a (nowy)

6a. popiera przydzielanie środków dla celu „Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” i w kontekście tego przydziału wzywa do włączenia regionów 
doświadczających trudności geograficznych lub naturalnych w rozumieniu art. 52 
ust. 1 lit. b jako jedno z kryteriów, obok kwalifikującej wielkości populacji, ogólnej 
zamożności regionu oraz stopy bezrobocia i zatrudnienia (art. 17 ust. 1 a);

Or. de

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Poprawka 98
Ustęp 6 b (nowy)

6b. podkreśla ważność celu „Europejska współpraca terytorialna” i, w odniesieniu do 
przydzielania środków, wzywa do znacznego przesunięcia priorytetów w stronę 
współpracy transgranicznej (art. 18 lit. a);

Or. de
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Poprawkę złożyli Manfred Weber, Maria Berger

Poprawka 99
Ustęp 6 c (nowy)

6c. podkreśla ważność celu „Europejska współpraca terytorialna” i, w odniesieniu do 
relacji pomiędzy współpracą ponadnarodową i transgraniczną, wzywa do uznania 
ostatniej z nich za priorytetową, przy przeznaczeniu na nią 80% środków (art. 18);

Or. de

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 100
Ustęp 6 d (nowy)

6d. podkreśla ważność celu „Europejska współpraca terytorialna” i, w odniesieniu do 
relacji pomiędzy współpracą ponadnarodową i transgraniczną, wzywa do uznania 
ostatniej z nich za priorytetową, przy przeznaczeniu na nią 66% środków (art. 18);

Or. de

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 101
Ustęp 7

7. wzywa do utrzymania jasnych i wiążących strategicznych wytycznych Wspólnoty w 
sprawie spójności, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 161 
Traktatu; ponadto wzywa do tego, aby jakikolwiek przegląd w połowie okresu był 
przeprowadzony zgodnie z tą samą procedurą, chyba że wejdzie w życie Traktat 
ustanawiający Konstytucję dla Europy, w takim przypadku musi być stosowany art. 
III-223 w celu uwzględnienia pełnej procedury współdecydowania legislacyjnego 
Parlamentu Europejskiego (art. 23 – 24);

Or. el

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 102
Ustęp 7

7. wzywa do utrzymania jasnych (skreślono) strategicznych wytycznych Wspólnoty w 
sprawie spójności, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 161 
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Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; ponadto wzywa do tego, aby 
jakikolwiek przegląd w połowie okresu był przeprowadzony zgodnie z tą samą 
procedurą, chyba że wejdzie w życie Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, w 
takim przypadku musi być stosowany art. III-223 w celu uwzględnienia pełnej 
procedury współdecydowania legislacyjnego Parlamentu Europejskiego; uważa, że w 
związku z tym do Tytułu II Rozdział I rozporządzenia powinno zostać dodane 
postanowienie przejściowe w sprawie wejścia w życie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy (art. 23-24);

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 103
Ustęp 7

7. wzywa do utrzymania jasnych (skreślono) strategicznych wytycznych Wspólnoty w 
sprawie spójności, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 161 
Traktatu; ponadto wzywa do tego, aby jakikolwiek przegląd w połowie okresu był 
przeprowadzony zgodnie z tą samą procedurą, chyba że wejdzie w życie Traktat 
ustanawiający Konstytucję dla Europy, w takim przypadku musi być stosowany art. 
III-119 w celu uwzględnienia pełnej procedury współdecydowania legislacyjnego 
Parlamentu Europejskiego (art. 23 – 24);

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 104
Ustęp 7

7. wzywa do utrzymania jasnych i kompleksowych strategicznych wytycznych 
Wspólnoty w sprawie spójności, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurą 
określoną w art. 161 Traktatu; ponadto wzywa do tego, aby jakikolwiek przegląd w 
połowie okresu był przeprowadzony zgodnie z tą samą procedurą, chyba że wejdzie w 
życie Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, w takim przypadku musi być 
stosowany art. III-119 w celu uwzględnienia pełnej procedury współdecydowania 
legislacyjnego Parlamentu Europejskiego (art. 23 – 24);

Or. de
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Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 105
Ustęp 7

7. wzywa do utrzymania jasnych (skreślono) strategicznych wytycznych Wspólnoty w 
sprawie spójności, które muszą być przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 161 
Traktatu; ponadto wzywa do tego, aby jakikolwiek przegląd w połowie okresu był 
przeprowadzony zgodnie z tą samą procedurą, chyba że wejdzie w życie Traktat 
ustanawiający Konstytucję dla Europy, w takim przypadku musi być stosowany art. 
III-119 w celu uwzględnienia pełnej procedury współdecydowania legislacyjnego 
Parlamentu Europejskiego (art. 23 – 24);

Or. fr

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 106
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa do tego, aby rozporządzenie ogólne było silniej powiązane z europejską 
strategią trwałego rozwoju (art. 23); wzywa w kontekście Państw Członkowskich do 
przedstawiania w krajowej strategii ramowej sposobów, w jaki zamierzają one 
finansować potrzeby środowiska naturalnego, szczególnie poprzez wspieranie sieci 
Natura 2000, wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej i realizowanie celów z Kioto, 
ze środków Wspólnoty lub własnych (art. 25);

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 107
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa do tego, aby rozporządzenie ogólne było silniej powiązane z europejską 
strategią trwałego rozwoju (art. 23); wzywa w kontekście Państw Członkowskich do 
przedstawiania w krajowej strategii ramowej sposobów, w jaki zamierzają one 
finansować potrzeby środowiska naturalnego, szczególnie poprzez wspieranie sieci 
Natura 2000, wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej i realizowanie celów z Kioto, 
ze środków Wspólnoty lub własnych (art. 25);

Or. en
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Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 108
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa do zastosowania mechanizmów równoważących w celu zapobiegania nagłym 
zmianom w polityce spójności i do tego, aby okresy przejściowe były stopniowe i
wystarczająco długie w przypadku obszarów podlegających efektowi statystycznemu 
sukcesywnego rozszerzania UE, zwłaszcza jeśli wiąże się on z nieproporcjonalnymi 
spadkami w ich bilansie netto;

Or. es

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Poprawka 109
Ustęp 7 b (nowy)

7b. zauważa, że dotychczasowe wysiłki finansowe były korzystne dla regionów 
peryferyjnych, lecz uważa, że aby zapewnić potrzebną przeciwwagę dla stałych 
trudności strukturalnych, które regiony te muszą przezwyciężyć w celu uzyskania 
dostępu do rynku wewnętrznego, powinny one utrzymać status regionów objętych 
nowym celem „Konwergencja”, niezależnie od poziomu ich dochodu;

Or. es

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Poprawka 110
Ustęp 8

8. wzywa, w kontekście tematycznych i terytorialnych priorytetów krajowej 
referencyjnej strategii ramowej, do zamieszczenia odniesienia do obszarów 
upośledzonych pod względem geograficznym i naturalnym, które wymagają 
szczególnej uwagi, tj. do terenów wyspiarskich, słabo zaludnionych i górskich i 
specyficznych regionów granicznych (art. 25 ust. 3);

Or. de
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Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 111
Ustęp 8

8. wzywa do zamieszczenia odniesienia do terenów wyspiarskich, słabo zaludnionych i 
górskich, obszarów granic lądowych UE i regionów pozbawionych dostępu do morza
w ramach priorytetów tematycznych i terytorialnych, oraz do wyszczególnienia ich w 
sekcji strategicznej krajowej referencyjnej strategii ramowej (art. 25);

Or. hu

Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 112
Ustęp 8

8. wzywa do zamieszczenia odniesienia do terenów wyspiarskich (w tym Malty i Cypru), 
słabo zaludnionych i górskich w ramach priorytetów tematycznych i terytorialnych, 
oraz do wyszczególnienia ich w sekcji strategicznej krajowej referencyjnej strategii 
ramowej (art. 25);

Or. el

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 113
Ustęp 8

8. wzywa do zamieszczenia specjalnego odniesienia do regionów peryferyjnych,
terenów wyspiarskich, słabo zaludnionych i górskich w ramach priorytetów 
tematycznych i terytorialnych, oraz do wyszczególnienia ich w sekcji strategicznej 
krajowej referencyjnej strategii ramowej (art. 25);

Or. fr

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 114
Ustęp 8

8. wzywa do zamieszczenia odniesienia do terenów wyspiarskich, słabo zaludnionych,
górskich i przygranicznych w ramach priorytetów tematycznych i terytorialnych, oraz 
do wyszczególnienia ich w sekcji strategicznej krajowej referencyjnej strategii 
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ramowej (art. 25);

Or. en

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo

Poprawka 115
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa do tego, aby regiony podlegające efektowi statystycznemu rozszerzenia w 
pełni kwalifikowały się do nowego celu „Konwergencja”, biorąc pod uwagę to, że 
ich możliwości finansowe nie mogą zostać zmniejszone (zgodnie z projektem Komisji 
Fundusze Europejskie mają zostać zmniejszone o 1/3) w oparciu o czysto 
statystyczny efekt, który w żadnym wypadku nie oznacza wzrostu poziomu realnego 
dochodu i dobrobytu w przedmiotowych regionach;

Or. es

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 116
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa do tego, aby operacyjne programy rozwoju obszarów wiejskich stały się 
integralną częścią każdej krajowej referencyjnej strategii ramowej i aby były one 
zorganizowane na podstawie wieloletniej, a także wzywa do zapewnienia spójności z 
innymi funduszami oraz do tego, by cała pomoc strukturalna przyczyniała się do 
pomyślnego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich (punkt uzasadnienia 7 i art. 25);

Or. de

Poprawkę złożyli Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 117
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa, w odniesieniu do Strategii Lizbońskiej i wyników raportu Koka, do 
włączenia w zakres priorytetów tematycznych i terytorialnych sekcji strategicznej 
krajowej referencyjnej strategii ramowej wskaźników słabości dotyczących 
innowacji;

Or. de
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 118
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla potrzebę uszeregowania tematycznych i terytorialnych priorytetów, 
obejmujących redukcję międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych nierówności, 
trwały rozwój miejski, dywersyfikację gospodarki wiejskiej i/lub obszarów 
utrzymujących się z rybołówstwa (art. 25 ust. 3 lit. a);

Or. en

Poprawkę złożyła Elly de Groen-Kouwenhoven

Poprawka 119
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa do dodania, że nie tylko programy operacyjne, lecz również każda krajowa 
referencyjna strategia ramowa powinna zawierać wskazówki dotyczące wdrożenia, 
wyników i wpływu; uważa, że wskaźniki te powinny zagwarantować mierzenie 
postępu w relacji do sytuacji wyjściowej i efektywność wdrożenia krajowej 
referencyjnej strategii ramowej (art. 25);

Or. en

Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 120
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa do tego, aby Państwa Członkowskie będące małymi wyspami na peryferiach 
Unii Europejskiej (Malta i Cypr), które doświadczają szczególnych problemów, 
otrzymały wsparcie w ramach celu „Konwergencja” w oparciu o zasadę równego 
traktowania, podobnie jak dzieje się w przypadku regionów ultraperyferyjnych;

Or. el

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 121
Ustęp 8 b (nowy)

8b. zauważa, że rozwój regionalny zależy od wieloletniego programowania i 
finansowania programów, w związku z czym wzywa do uwzględnienia tego faktu w 
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perspektywie finansowej i w przeglądzie tymczasowym (art. 25-29);

Or. de

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 122
Ustęp 8 c (nowy)

8c. podkreśla, że Europejskie Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, a także 
fundusze przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich muszą zostać rozdzielone w 
sposób spójny z osiąganiem celów krajowej referencyjnej strategii ramowej i w 
związku z tym, że cele rozwoju obszarów wiejskich muszą zostać włączone do tej 
strategii ramowej; wzywa do tego, aby krajowa referencyjna strategia ramowa 
obejmowała wyniki forów na temat niezależnego rozwoju regionalnego i aby 
fundusze przydzielono w ramach budżetu pomocy technicznej przed sporządzeniem 
strategii ramowej (art. 21, 43 i 44);

Or. de

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 123
Ustęp 8 d (nowy)

8d. wzywa do tego, aby krajowa referencyjna strategia ramowa była poddawana 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE 
(art. 25);

Or. de

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 124
Ustęp 8 e (nowy)

8e. wzywa do tego, aby celem krajowej referencyjnej strategii ramowej był 
kompleksowy, trwały, samodzielnie określony rozwój regionalny (art. 25);

Or. de
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Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 125
Ustęp 9

9. wzywa do tego, aby krajowe referencyjne strategie ramowe tworzono oddzielnie dla 
każdego celu w każdym Państwie Członkowskim i aby każda z nich była
przygotowywana w bliskiej współpracy z partnerami wymienionymi w art. 10, i 
(skreślono) w dalszym ciągu podlegała decyzji Komisji negocjowanej w ramach 
partnerstwa (art. 26);

Or. de

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 126
Ustęp 9

9. wzywa do utrzymania krajowej referencyjnej strategii ramowej, która jest 
przygotowywana w bliskiej współpracy z partnerami wymienionymi w art. 10 
(skreślono) (art. 26);

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 127
Ustęp 9

9. wzywa do utrzymania krajowej referencyjnej strategii ramowej, która jest 
przygotowywana w bliskiej współpracy z partnerami wymienionymi w art. 10 
(skreślono) (art. 26);

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 128
Ustęp 9 a (nowy)

9a. radzi, aby Państwa Członkowskie, w ścisłej współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, określiły związek pomiędzy krajowymi ramami strategicznymi i 
przedsięwzięciami finansowanymi przez siódmy program ramowy dla R&D;
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Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 129
Ustęp 9 a (nowy)

9a. uważa, że każde Państwo Członkowskie powinno przedłożyć krajową referencyjną 
strategię ramową, aby zapewnić, że wspólnotowa pomoc strukturalna jest zgodna ze 
strategicznymi wytycznymi Wspólnoty i wiąże priorytety Wspólnoty z priorytetami 
krajowymi, regionalnymi i miejskimi, mającymi na celu promowanie trwałego 
rozwoju i narodowego planu działania w zakresie zatrudnienia;

Or. es

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 130
Ustęp 9 b (nowy)

9b. wzywa do tego, aby rozporządzenie ogólne było silniej powiązane z europejską 
strategią trwałego rozwoju (art. 23); wzywa w kontekście Państw Członkowskich do 
przedstawiania w krajowej strategii ramowej sposobów, w jaki zamierzają one 
finansować potrzeby środowiska naturalnego, szczególnie poprzez wspieranie sieci 
Natura 2000, wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej i realizowanie celów z Kioto, 
ze środków Wspólnoty lub własnych (art. 25);

Or. es

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 131
Ustęp 10

Skreślono

Or. de
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 132
Ustęp 10

Skreślono

Or. de

Poprawkę złożyła Elly de Groen-Kouwenhoven

Poprawka 133
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wzywa do publikowania każdej krajowej referencyjnej strategii ramowej przed 
rozpoczęciem jej wdrażania i do regularnego, comiesięcznego publikowania 
informacji o jej postępach w zgodzie ze wskazówkami dotyczącymi jej wdrożenia, 
wyników i wpływu (art. 26);

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 134
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej, pamiętając jednak o tym, że efekt 
polityki spójności stanie się widoczny dopiero po upływie dłuższego czasu; wzywa do 
tego, aby Państwa Członkowskie i Komisja składały (skreślono) raport (art. 27 i 28); 
wzywa w tym kontekście do przeprowadzenia 2 razy w roku debaty na forum 
strategicznym obejmującym Parlament Europejski, Komisję, Państwa Członkowskie 
oraz regiony (art. 29);

Or. es

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 135
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej tak, aby Państwa Członkowskie 
składały raporty co trzy lata, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisję 
dla raportu w sprawie spójności (art. 27 i 28); wzywa w tym kontekście do 
przeprowadzenia 2 razy w roku debaty na forum strategicznym obejmującym 
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Parlament Europejski, Komisję, Państwa Członkowskie oraz regiony (art. 29);

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 136
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej tak, aby Państwa Członkowskie 
składały raporty co trzy lata, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisję 
dla raportu w sprawie spójności (art. 27 i 28); wzywa w tym kontekście do 
przeprowadzenia 2 razy w roku debaty na forum strategicznym obejmującym 
Parlament Europejski, Komisję, Państwa Członkowskie oraz regiony (art. 29);

Or. fr

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 137
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej tak, aby Państwa Członkowskie i 
Komisja składały raz na trzy lata raport wraz z przeglądem w połowie okresu (art. 27 i 
28); wzywa w tym kontekście do (skreślono) debaty raz na trzy lata na forum 
strategicznym obejmującym Parlament Europejski, Komisję, Państwa Członkowskie 
oraz regiony (art. 29);

Or. en

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Poprawka 138
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej tak, aby Państwa Członkowskie i 
Komisja składały co dwa lata raport (art. 27 i 28); wzywa w tym kontekście do 
przeprowadzenia (skreślono) debaty na forum strategicznym obejmującym Parlament 
Europejski, Komisję, Komitet Regionów, Państwa Członkowskie oraz lokalne władze
(art. 29);

Or. fr
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 139
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej tak, aby Państwa Członkowskie i 
Komisja składały raz na dwa lata raport (art. 27 i 28); wzywa w tym kontekście do 
(skreślono) debaty raz na dwa lata na forum strategicznym obejmującym Parlament 
Europejski, Komisję, Państwa Członkowskie oraz regiony (art. 29);

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 140
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej tak, aby Państwa Członkowskie i 
Komisja składały raz na dwa lata raport (art. 27 i 28); wzywa w tym kontekście do 
debaty raz na dwa lata na forum strategicznym obejmującym Parlament Europejski, 
Komisję, Państwa Członkowskie oraz regiony (art. 29);

Or. en

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 141
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia kontynuacji strategicznej tak, aby Państwa Członkowskie i 
Komisja składały raz na 2 lata raport (art. 27 i 28); wzywa w tym kontekście do 
przeprowadzenia raz na 2 lata debaty na forum strategicznym obejmującym 
Parlament Europejski, Komisję, Państwa Członkowskie oraz regiony (art. 29);

Or. en

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 142
Ustęp 11

11. wzywa do uproszczenia tzw. raportu strategicznego tak, aby Państwa Członkowskie i 
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Komisja składały raz na 2 lata raport (art. 27 i 28); wzywa w tym kontekście do 
przeprowadzenia również raz na 2 lata debaty na forum strategicznym obejmującym 
Parlament Europejski, Komisję, Państwa Członkowskie oraz regiony (art. 29);

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 143
Ustęp 12

12. wzywa, w kontekście podejścia „finansowanie programu ze środków jednego 
funduszu”, o zwiększenie z 5% do 25% limitu, do którego EFS lub EFRR mogą 
finansować narzędzia wchodzące w zakres wsparcia ze środków drugiego funduszu; 
wzywa, w ramach podejścia jednofunduszowego, aby nie tylko zwiększyć górne 
pułapy wspólnego finansowania, lecz również pozwolić na tych samych zasadach na 
strategiczne wdrażanie programów wspólnego finansowania pomiędzy EFRROW i 
EFS, jak również pomiędzy EFRR i EFFROW (art. 33);

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 144
Ustęp 12

12. wzywa, w kontekście podejścia „finansowanie programu ze środków jednego 
funduszu”, o zwiększenie z 5% do 10% limitu, do którego EFS lub EFRR mogą 
finansować narzędzia wchodzące w zakres wsparcia ze środków drugiego funduszu 
(art. 33); sugeruje jednak, aby w pewnych okolicznościach Komisja mogła wydawać 
zezwolenie na to, by ta sama władza zarządzająca nadzorowała więcej niż jedną 
interwencję, lecz przy zachowaniu limitu 10%;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 145
Ustęp 12

12. wzywa, w kontekście podejścia „finansowanie programu ze środków jednego 
funduszu”, o zwiększenie z 5% do 10% limitu, do którego EFS lub EFRR mogą 
finansować narzędzia wchodzące w zakres wsparcia ze środków drugiego funduszu 
(art. 33); radzi również, aby Państwa Członkowskie we współpracy z regionami 
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stworzyły powiązanie pomiędzy krajowymi programami działania dla celu 2 polityki 
strukturalnej i projektami, które poszukują funduszy zapewnionych przez program 
ramowy;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 146
Ustęp 12

12. wzywa, w kontekście podejścia „finansowanie programu ze środków jednego 
funduszu”, o zwiększenie powyżej z 5% do 10% limitu, do którego EFS lub EFRR 
mogą finansować narzędzia wchodzące w zakres wsparcia ze środków drugiego 
funduszu (art. 33), postulując jednocześnie pozostawienie na poziomie Państwa 
Członkowskiego prawa wyboru co do sposobu finansowania programów 
operacyjnych, tj. realizacji programów jednofunduszowych (monofund) bądź 
wielofunduszowych (multifund);

Or. pl

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 147
Ustęp 12

12. wzywa, w kontekście podejścia „finansowanie programu ze środków jednego 
funduszu”, o zwiększenie z 5% do 10% limitu, do którego EFS lub EFRR mogą 
finansować narzędzia wchodzące w zakres wsparcia ze środków drugiego funduszu 
(art. 33); postulując jednocześnie pozostawienie do decyzji państwa członkowskiego 
prawa wyboru sposobu finansowania programów operacyjnych, tj. realizacji 
programów jednofunduszowych (monofund) bądź wielofunduszowych (multifund);

Or. pl

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 148
Ustęp 12

12. wzywa, w kontekście podejścia „finansowanie programu ze środków jednego 
funduszu”, o zwiększenie z 5% do 10%, lub ewentualnie nawet do większego 
procentu, limitu, do którego EFS lub EFRR mogą finansować narzędzia wchodzące w 
zakres wsparcia ze środków drugiego funduszu; wzywa również Komisję do 
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sporządzenia ram warunków, w przypadku których, w uzasadnionych przypadkach, 
dopłata może wynieść nawet 15% (art. 33);

Or. hu

Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 149
Ustęp 12 a (nowy)

12a. wzywa do wzięcia pod uwagę specjalnych potrzeb wyspiarskich Państw 
Członkowskich kwalifikujących się do Funduszu Spójności, które również cierpią z 
powodu poważnych i permanentnych trudności naturalnych i demograficznych, 
prowadzących do różnic w ich poziomie rozwoju i problemów z pełnym 
zintegrowaniem się z rynkiem wewnętrznym;

Or. en

Poprawkę złożył Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 150
Ustęp 12 a (nowy)

12a. wzywa do stosowania kryteriów terytorialnych wraz z gospodarczymi i społecznymi w 
celu określania kwalifikowania się regionów w ramach każdego celu i rozdzielania 
środków finansowych pomiędzy Państwa Członkowskie (art. 3);

Or. el

Poprawkę złożył Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 151
Ustęp 12 b (nowy)

12b. wzywa do tego, aby Państwa Członkowskie będące małymi wyspami i posiadające 
poniżej jednego miliona mieszkańców, położone na peryferiach Unii, które cierpią z 
powodu szczególnych trudności geograficznych i terytorialnych, traktowane były w 
taki sam lub podobny sposób w ramach celu „Konwergencja” jak regiony 
ultraperyferyjne (art. 5);

Or. el
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Poprawkę złożył Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 152
Ustęp 12 c (nowy)

12c. wzywa do umożliwienia państwom trzecim, które graniczą z Państwami 
Członkowskimi, wspólnej pracy z najbliższym Państwem Członkowskim, z którym 
dzielą granice morskie (art. 7);

Or. el

Poprawkę złożył Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 153
Ustęp 12 d (nowy)

12d. wzywa do tego, aby największe środki z funduszy, zwiększone do 85% wydatków 
publicznych na programy operacyjne w ramach celów „Konwergencja” i 
„Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” dla najbardziej oddalonych regionów 
rozszerzono również na Cypr i Maltę (art. 51);

Or. el

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 154
Ustęp 13

13. wzywa, w celu podkreślenia wymiaru miejskiego, aby krajowe referencyjne strategie 
ramowe przewidywały włączenie programów trwałego rozwoju miejskiego i 
programów operacyjnych w ramach celów „Konwergencja” i „Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie” oraz „Integracja społeczna” kwalifikowały do takiego 
poziomu finansowania, który co najmniej dorównuje temu, do którego 
kwalifikowały się miasta według starego rozporządzenia i inicjatywy wspólnotowej 
URBAN; wzywa do utrzymania wymagania dostarczenia informacji o podejściu do 
zagadnień miejskich, łącznie z wykazem wybranych miast i procedurami delegowania 
na władze miejskie; wzywa, aby takie procedury zostały zamieszczone w kontekście 
partnerstwa regionalnego (art. 36);

Or. fr
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 155
Ustęp 13

13. wzywa, w celu podkreślenia wymiaru miejskiego, aby programy operacyjne 
finansowane ze środków EFRR w ramach celów „Konwergencja” oraz 
„Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” spełniały w dalszym ciągu wymagania 
dostarczenia informacji o podejściu do zagadnień miejskich, łącznie z wykazem 
wybranych miast i procedurami delegowania na władze miejskie; wzywa, aby takie 
procedury zostały zamieszczone w kontekście partnerstwa regionalnego dla 
zapewnienia większego zaangażowania stref miejskich i miast w proces decyzyjny 
(art. 36); wzywa do tego, aby odnosząc się do wymiaru miejskiego używano pojęcia 
„trwałego rozwoju miejskiego” zamiast „rewitalizacji miast”;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 156
Ustęp 13

13. wzywa, w celu podkreślenia wymiaru miejskiego, aby programy operacyjne 
finansowane ze środków EFRR w ramach celów „Konwergencja” oraz 
„Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” spełniały w dalszym ciągu wymagania 
dostarczenia informacji tam gdzie to właściwe o podejściu do zagadnień miejskich.
Jednak w celu dania regionom swobody określania ich własnych priorytetów, to 
Państwa Członkowskie i regiony powinny decydować o tym, czy zawrzeć wykaz 
wybranych miast i procedury delegowania na władze miejskie w ramach programu 
operacyjnego (art. 36);

Or. en

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Poprawka 157
Ustęp 13

13. wzywa, w celu podkreślenia wymiaru miejskiego, tj. trwałego rozwoju miejskiego,
aby programy operacyjne finansowane ze środków EFRR w ramach celów 
„Konwergencja” oraz „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” spełniały w 
dalszym ciągu wymagania dostarczenia informacji o podejściu do zagadnień 
miejskich, łącznie z wykazem wybranych miast i procedurami delegowania na władze 
miejskie; wzywa, aby takie procedury zostały zamieszczone w kontekście partnerstwa 
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regionalnego (art. 36);

Or. fr

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 158
Ustęp 13

13. wzywa, w celu podkreślenia wymiaru miejskiego, aby programy operacyjne 
finansowane ze środków EFRR w ramach celów „Konwergencja” oraz 
„Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” spełniały w dalszym ciągu wymagania 
dostarczenia informacji o podejściu do zagadnień miejskich, łącznie z wykazem 
wybranych miast i procedurami delegowania na władze miejskie; wzywa, aby takie 
procedury zostały zamieszczone w kontekście partnerstwa regionalnego i lokalnego 
(art. 36);

Or. de

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 159
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa do tego, aby trzy fundusze uwzględniały priorytety małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw, a zwłaszcza przedsiębiorstw rzemieślniczych, biorąc pod 
uwagę ich istotną rolę dla spójności i rozwoju regionalnego oraz ich wkład we 
wzrost i zatrudnienie, a także wzywa do popierania wdrażania zasad i kierunki 
działania Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw przyjętej przez Radę 
Europejską w Feirze w 2000 r.;

Or. fr

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 160
Ustęp 13 a (nowy)

13a. proponuje, aby w przypadku programów operacyjnych finansowanych przez EFRR 
(art. 36 ust. 3) uzasadnienie opierało się na dodatkowym kryterium, tj. na kryterium 
badań naukowych: mechanizmie pomocy dla MSP, mającym formę swobodnego 
korzystania z owoców jakichkolwiek badań naukowych, które nie zostały jeszcze 
opatentowane, lecz były w całości finansowane z funduszy publicznych, pod 
warunkiem, że korzystające z tego MSP przekształcą takie badania w innowację 
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prowadzącą do dóbr przemysłowych lub usług;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 161
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa do tego, aby przyszłe programy operacyjne przedkładane w ramach celu 
„Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” sporządzane były na regionalnym 
poziomie NUTS I lub NUTS II, w zgodzie z systemem instytucjonalnym 
specyficznym dla Państwa Członkowskiego i biorąc pod uwagę rolę lokalnych i 
regionalnych władz w tych regionach podczas podejmowania decyzji o partnerstwie 
związanych z geograficzną i tematyczną koncentracją w ramach pojawiających się w 
tym aspekcie strategii; programy powinno sporządzać Państwo Członkowskie, 
poświęcając należną uwagę realizacji planów EFS, EFRROW i EFR na tym samym 
obszarze;

Or. en

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 162
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla wkład miasteczek i miast w rozwój regionalny i potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na ich rolę w promowaniu trwałego rozwoju, wzmacnianiu 
konkurencyjności, zatrudnienia i spójności społecznej oraz w poprawianiu stanu 
środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Poprawka 163
Ustęp 13 a (nowy)

13a. namawia do tego, aby organizacje społeczeństwa obywatelskiego pracujące z 
wykluczonymi otrzymały wsparcie pozwalające na odegranie pełnej roli w 
projektowaniu, planowaniu, dostarczaniu, wdrażaniu, ocenianiu i monitorowaniu 
Funduszy Strukturalnych. (art. 44);

Or. en
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Poprawkę złożył Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 164
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa do zapewnienia przez Fundusze wystarczającej pomocy finansowej w ramach 
trzech priorytetowych celów dla wspierania odnowy miast, a w szczególności 
zasobów związków mieszkaniowych, towarzystw mieszkaniowych i mieszkalnictwa 
komunalnego, które stanowią bardzo powszechny typ mieszkalnictwa w nowych 
Państwach Członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 165
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa do spójnego podejścia i utrzymywania procedur Funduszy Strukturalnych 
podczas przekształcania obecnych programów sąsiedztwa w programy podlegające 
nowym instrumentom współpracy na rzecz granic zewnętrznych (ENPI i IPA);

Or. en

Poprawkę złożyła Elly de Groen-Kouwenhoven

Poprawka 166
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa do publikacji każdego programu operacyjnego przed rozpoczęciem jego 
wdrażania i do regularnego, comiesięcznego publikowania informacji dotyczących 
jego postępów zgodnie z wskaźnikami wdrażania, wynikami i wpływem. Informacja 
ta musi zawierać: ilość pieniędzy zapewnioną przez program; nazwiska 
wykonawców, cele i oczekiwane wyniki każdej umowy (art. 36);

Or. en
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 167
Ustęp 14

Skreślono

Or. de

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 168
Ustęp 14

Skreślono

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 169
Ustęp 14

14. wzywa do zniesienia (skreślono) rezerwy Wspólnoty na realizację, ponieważ nie 
zdołała ona osiągnąć swojego celu i doprowadziła jedynie do zwiększonych 
wydatków administracyjnych;

Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 170
Ustęp 14

14. jest zaniepokojona zachowaniem projektu rezerwy Wspólnoty na realizację i jakość 
jako mechanizmu nagradzania za postęp; uważa, że należy stworzyć sprawiedliwsze, 
bardziej obiektywne i ogólnie akceptowane kryteria, aby zapewnić, że cel został 
(skreślono) osiągnięty (art. 48), nie karząc wysiłków państw spójności w kierunku 
konwergencji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 171
Ustęp 14

14. wzywa do tego, aby umożliwić chętnym Państwom Członkowskim ustanowienie
(skreślono) rezerwy Wspólnoty na realizację i jakość jako mechanizmu nagradzania 
za postęp, (skreślono) w oparciu o sprawiedliwe i obiektywne kryteria (skreślono), 
aby zapewnić, że cel został rzeczywiście osiągnięty (art. 48);

Or. fr

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 172
Ustęp 14

14. wzywa do utworzenia rezerwy Wspólnoty na realizację i jakość jako mechanizmu 
nagradzania za postęp, (skreślono) w oparciu o sprawiedliwe, (skreślono) obiektywne 
i wspólnie przyjęte kryteria tak, aby zapewnić, że cel został rzeczywiście osiągnięty 
(art. 48);

Or. pl

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 173
Ustęp 14

14. wzywa do tego, aby projekt rezerwy Wspólnoty na realizację i jakość jako 
mechanizm nagradzania za postęp objął również Fundusz Spójności (art. 20); wzywa 
jednak do zastosowania sprawiedliwszych, bardziej obiektywnych i ogólnie 
akceptowanych kryteriów tak, aby zapewnić, że cel został rzeczywiście osiągnięty 
(art. 48);

Or. it

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 174
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa do usunięcia wymagania, aby programy operacyjne finansowane przez 
EFRR zawierały „działania na rzecz współpracy międzyregionalnej z przynajmniej 
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jednym regionem w innym Państwie Członkowskim” (art. 36 ust. 4 lit. a);

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 175
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa do wyraźnego wymienienia dodatkowego kryterium trwałości środowiska 
naturalnego w liście kryteriów determinujących rozdzielanie rezerwy na realizację i 
jakość pomiędzy Państwa Członkowskie (art. 48 ust. 1);

Or. it

Poprawkę złożyli Catherine Stihler, Richard Howitt

Poprawka 176
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa do ustalenia wyraźnego wymogu oraz uznania zasady i praktyki dostępności 
dla osób niepełnosprawnych w wytycznych strategicznych i w procesie oceny 
wymaganym przez wytyczne strategiczne;

Or. en

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 177
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa do ustalenia wyraźnego wymogu oraz uznania zasady i praktyki dostępności 
dla osób niepełnosprawnych w wytycznych strategicznych i w procesie oceny 
wymaganym przez wytyczne strategiczne;

Or. en
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Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 178
Ustęp 15

Skreślono

Or. de

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 179
Ustęp 15

Skreślono

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 180
Ustęp 15

Skreślono

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 181
Ustęp 15

15. wzywa do tego, aby zasada krajowej rezerwy konwergencyjnej była opcjonalna i 
zaleca elastyczność w zakresie jej wdrażania (art. 49);

Or. en

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 182
Ustęp 15

15. wzywa do zachowania zasady obowiązkowych krajowych rezerw konwergencyjnych, 
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ale zaleca, aby do narzędzi ich wdrażania wprowadzona została większa elastyczność 
(art. 49), a w szczególności aby konkretne programy operacyjne były gotowe w 
przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, dając równocześnie możliwość 
wykorzystania tych środków w przypadku niezaistnienia takich sytuacji;

Or. pl

Poprawkę złożył Bernard Poignant

Poprawka 183
Ustęp 15

15. wzywa do umożliwienia chętnym Państwom Członkowskim stworzenia krajowej
rezerwy konwergencyjnej, ale zaleca, aby do narzędzi jej wdrażania wprowadzona 
została większa elastyczność (art. 49);

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 184
Ustęp 15

15. wzywa do umożliwienia chętnym Państwom Członkowskim stworzenia krajowej
rezerwy konwergencyjnej, ale zaleca, aby do narzędzi jej wdrażania wprowadzona 
została większa elastyczność (art. 49);

Or. fr

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 185
Ustęp 15

15. wzywa do zachowania zasady (skreślono) krajowych rezerw konwergencyjnych, ale 
zaleca, aby do narzędzi ich wdrażania wprowadzona została większa elastyczność (art. 
49);

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 186
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa, w kontekście wielkości udziału środków Funduszy, która będzie modulowana 
z uwzględnieniem stopnia mobilizacji prywatnych źródeł finansowania, w 
szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w odnośnych obszarach 
(art. 50 d), aby to kryterium modulacji nie miało zastosowania w przypadku 
regionów, których poziom życia jest anormalnie niski lub regionów, w których 
istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. 
W zakresie pomocy dla przedsiębiorstw, wymagany jest minimalny udział 
beneficjenta;

Or. pl

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 187
Ustęp 16

Skreślono

Or. nl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 188
Ustęp 16

16. wzywa do zwiększenia z 80% do 85% wkładu Wspólnoty w programy w państwach 
spójności w ramach celu „Konwergencja”. Takie zwiększenie wkładu powinno 
pozwolić, na bazie porozumienia pomiędzy Państwami Członkowskimi i Komisją, na 
udzielenie odpowiednich poziomów interwencji przy uwzględnieniu specyfiki państw 
spójności, ich niskiego poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i ich znacznych 
potrzeb z zakresu infrastruktury (art. 51);

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 189
Ustęp 16

16. wzywa do zwiększenia stawki współfinansowania dla regionów państw spójności 
objętych programami w ramach celu 1 do 85%, jak w przypadku regionów 
najbardziej oddalonych; uważa w tym kontekście, że większa stawka 
współfinansowania powinna zostać wprowadzona przy uwzględnieniu nie tylko 
kryteriów geograficznych, lecz również ekonomicznych;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Falbr

Poprawka 190
Ustęp 16

16. wzywa do zwiększenia stawki współfinansowania dla regionów państw spójności 
objętych programami w ramach celu 1 do 85% w odpowiednio uzasadnionych 
przypadkach;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 191
Ustęp 16

16. odrzuca presję na zmianę proponowanych zakresów współfinansowania i żąda, aby 
definicje współfinansowania nadal ułatwiały użycie czasu pracy wolontariuszy jako 
funduszu uzupełniającego (art. 51) (skreślono);

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Poprawka 192
Ustęp 16

16. odrzuca presję na zmianę proponowanych zakresów współfinansowania i namawia do 
tego, aby definicje współfinansowania nadal ułatwiały użycie czasu pracy 
wolontariuszy jako funduszu uzupełniającego (art. 51), lecz wzywa do podwojenia 
dozwolonego zwiększenia udziału środków do 10 punktów procentowych w 
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odniesieniu do obszarów upośledzonych pod więcej niż jednym względem 
geograficznym lub położenia, zdefiniowanych w projekcie (art. 52);

Or. en

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 193
Ustęp 16

16. wzywa do ustalenia górnego pułapu 60% dla wydatków publicznych 
współfinansowanych przez EFRR lub EFS w ramach programów operacyjnych z 
zakresu celu „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” (art. 51, ust. 3 c) i do 
podwojenia dozwolonego zwiększenia udziału środków do 10 punktów procentowych 
w odniesieniu do obszarów upośledzonych pod więcej niż jednym względem 
geograficznym lub położenia, zdefiniowanych w projekcie (art. 52);

Or. en

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 194
Ustęp 16

16. odrzuca presję na zmianę proponowanych zakresów współfinansowania (art. 51), lecz 
wzywa do podwojenia dozwolonego zwiększenia udziału środków do 10 punktów 
procentowych w odniesieniu do obszarów upośledzonych pod więcej niż jednym 
względem geograficznym lub położenia, zdefiniowanych w projekcie; wzywa również 
do zwiększenia o 10 punktów procentowych w odniesieniu do obszarów miejskich
(art. 52);

Or. fr

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 195
Ustęp 16

16. dopuszcza w szczególnych przypadkach zmianę proponowanych zakresów 
współfinansowania (art. 51), wzywając jednocześnie do podwojenia dozwolonego 
zwiększenia udziału środków do 10 punktów procentowych w odniesieniu do 
obszarów upośledzonych pod więcej niż jednym względem geograficznym lub 
położenia, zdefiniowanych w projekcie (art. 52)
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Or. pl

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 196
Ustęp 16

16. dopuszcza, jedynie w uzasadnionych przypadkach, zmianę proponowanych zakresów 
współfinansowania (art. 51), wzywając także do podwojenia dozwolonego 
zwiększenia udziału środków do 10 punktów procentowych w odniesieniu do 
obszarów upośledzonych pod więcej niż jednym względem geograficznym lub 
położenia, zdefiniowanych w projekcie (art. 52);

Or. pl

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 197
Ustęp 16

16. odrzuca presję na zmianę proponowanych zakresów współfinansowania w dół (art. 
51), lecz wzywa do podwojenia dozwolonego zwiększenia udziału środków do 10 
punktów procentowych w odniesieniu do obszarów upośledzonych pod więcej niż 
jednym względem geograficznym lub położenia, zdefiniowanych w projekcie (art. 
52);

Or. es

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 198
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wzywa, w odniesieniu do terytorialnego wymiaru polityki spójności, do rozpoznania 
trudności, z jakimi borykają się wszystkie regiony wyspiarskie i uwzględnienia ich w 
art. III-220 Konstytucji Europejskiej (art. 52 i 3);

Or. it
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Poprawkę złożyli Francesco Musotto, Luigi Cocilovo, Alfonso Andria

Poprawka 199
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wzywa, w odniesieniu do terytorialnego wymiaru polityki spójności, do rozpoznania 
trudności, z jakimi borykają się wszystkie regiony wyspiarskie zgodnie z art. III-220 
Konstytucji Europejskiej (art. 52 i 3);

Or. it

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 200
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wzywa Komisję Europejską, w kontekście zwiększenia współfinansowania 
wspólnotowego w ramach celu "Konwergencja"(art. 52), do uwzględnienia starych 
regionów przemysłowych, umożliwiając im określony zwiększony poziom 
finansowania niezbędny do złagodzenia skutków restrukturyzacji gospodarczej;

Or. pl

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 201
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wzywa do tego, aby udział środków UE w finansowaniu zasadniczo nie przekraczał 
75%, w celu zapewnienia skuteczności i trwałości pomocy dla regionu; „pomoc 
techniczna” powinna stanowić wyjątek; w przypadku dodatkowych środków 
innowacyjnych lub międzyregionalnych udział środków UE w finansowaniu może 
wynieść do 85% (art. 50-53);

Or. de

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 202
Ustęp 16 b (nowy)

16b. wzywa do dodania do art. 51 ust. 4 programów operacyjnych dla odległych wysp 
leżących na północnych peryferiach Unii Europejskiej na Atlantyku w ramach celu 
„Konwergencja” lub „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”;
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Or. en

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 203
Ustęp 17

17. odrzuca wnioski Komisji o ograniczenie współfinansowania (skreślono) jedynie do 
(skreślono) wydatków publicznych w celu uniknięcia stwarzania dodatkowych 
obciążeń dla budżetów w regionach rozwijających się oraz stworzenia bodźców 
mobilizujących środki prywatne, i zamiast tego wzywa do utrzymania obecnych 
przepisów;

Or. de

Poprawkę złożył Garrelt Duin

Poprawka 204
Ustęp 17

17. odrzuca projekt ograniczający zakres współfinansowania Wspólnoty jedynie do 
odsetku zadeklarowanych wydatków publicznych, ponieważ jest to sprzeczne z 
wysiłkami (w tym z wysiłkami ze strony Komisji) mającymi na celu zmobilizowanie 
środków sektora prywatnego w kontekście partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. de

Poprawkę złożyły Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Poprawka 205
Ustęp 17

17. wzywa do ponownego rozważenia zawartego w projekcie obliczania udziału 
Funduszy wyłącznie w relacji do wydatków publicznych; zamiast tego wzywa, aby 
brano pod uwagę całkowite wydatki publiczne i prywatne, lecz w przypadku 
wydatków prywatnych tylko wtedy, gdy towarzyszą one wydatkom publicznym, w 
celu wzmacniania pozytywnego podejścia ze strony partnerstw publiczno-
prywatnych i zapobiegania możliwości współfinansowania z funduszy Wspólnoty 
całkowicie prywatnych inwestycji;

Or. fr
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Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 206
Ustęp 17

17. zdecydowanie popiera wszystkie zastosowane zachęty mające na celu mobilizację 
prywatnego kapitału i promowanie partnerstw publiczno-prywatnych w nowym 
okresie programowania (art. 50 lit. d i 54); uważa, że zadowalające wykorzystanie 
możliwości stwarzanych przez politykę regionalną wymaga maksymalnego wysiłku 
wszystkich zainteresowanych podmiotów w obrębie Państw Członkowskich; wzywa 
zatem do popierania udziału kapitału prywatnego poprzez współfinansowanie 
inwestycji prywatnych z wykorzystaniem funduszy Wspólnoty (art. 51 i 76);

Or. xm

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 207
Ustęp 17

17. wzywa do zachowania upraszczającego projektu ograniczającego zakres 
współfinansowania Wspólnoty jedynie do odsetku zadeklarowanych wydatków 
publicznych (skreślono) (art. 51 i 76); jeśli jednak umowę partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP) uzgodnią wyznaczone władze publiczne i prywatny partner (lub 
partnerzy) będący beneficjentem, inwestycje prywatne mogą częściowo korzystać z 
współfinansowania na bazie przydzielonej umowy PPP;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 208
Ustęp 17

17. wzywa do ponownego rozpatrzenia wniosku ograniczającego zakres 
współfinansowania Wspólnoty wyłącznie do odsetka deklarowanych wydatków 
publicznych; uważa, że Państwa Członkowskie powinny móc wybrać, czy chcą 
obliczać wkład Funduszów w relacji do całkowitych kosztów kwalifikujących, czy też 
do całkowitej wartości wydatków publicznych; pod tym względem podkreśla ważność 
zwiększenia odpowiedzialności sektora prywatnego i większego zaangażowania go w 
rozwój regionalny;

Or. en
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Poprawkę złożył Richard Falbr

Poprawka 209
Ustęp 17

17. wzywa do utrzymania zasady, że wkład Funduszy powinien być obliczany w relacji 
do całkowitych kosztów kwalifikujących lub całkowitej wartości wydatków 
publicznych czy też podobnych wydatków kwalifikujących (krajowych, regionalnych 
lub lokalnych, a także wspólnotowych) w ramach każdej pomocy;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 210
Ustęp 17

17. stanowczo popiera wszystkie bodźce mające na celu mobilizację prywatnego kapitału 
i promowanie partnerstw publiczno-prywatnych w nowym okresie programowania 
(art. 50 d) i 54); odrzuca wnioski Komisji o ograniczenie współfinansowania 
wyłącznie do wydatków publicznych. Sugeruje, że Państwa Członkowskie powinny 
móc wybierać, w ustalonych granicach, do jakiego stopnia finanse prywatne mogą 
wpływać na obliczenia wysokości współfinansowania dla każdego środka.

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 211
Ustęp 17

17. stanowczo popiera wszystkie bodźce mające na celu mobilizację prywatnego kapitału 
i promowanie partnerstw publiczno-prywatnych w nowym okresie programowania 
(art. 50 d) i 54); wzywa do utrzymania obecnej praktyki w ramach obowiązującego 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie ogólnych postanowień 
dotyczących Funduszy Strukturalnych (art. 29 ust. 2) dotyczącej utrzymania 
możliwości Państw Członkowskich w zakresie obliczania wysokości interwencji 
Wspólnoty tylko na podstawie deklarowanych wydatków publicznych lub na 
podstawie całkowitych kosztów kwalifikujących obejmujących źródła prywatne. 
Utrzymanie obecnej metody całkowitych kosztów kwalifikujących powinno pomóc w 
zmniejszeniu żądań współfinansowania z budżetów publicznych (art. 51 i 76);

Or. en
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 212
Ustęp 17

17. stanowczo popiera wszystkie bodźce mające na celu mobilizację prywatnego kapitału 
i promowanie partnerstw publiczno-prywatnych w nowym okresie programowania 
(art. 50 d) i 54); uważa, że obliczanie wartości współfinansowania Wspólnoty 
wyłącznie na podstawie odsetka deklarowanych wydatków publicznych stanowi 
ważną propozycję upraszczającą tego rozporządzenia i lepiej zapewnia stosowanie 
zasady dodatkowości; jednocześnie wzywa do utrzymania elastyczności zapewnionej 
przez obliczanie wartości współfinansowania dla każdego priorytetu, a nie dla 
każdego środka (art. 51 i art. 76);

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 213
Ustęp 17

17. stanowczo popiera wszystkie bodźce mające na celu mobilizację prywatnego kapitału 
i promowanie partnerstw publiczno-prywatnych w nowym okresie programowania 
(art. 50 d) i 54); uważa, że obliczanie wartości współfinansowania Wspólnoty 
wyłącznie na podstawie odsetka deklarowanych wydatków publicznych stanowi 
ważną propozycję upraszczającą tego rozporządzenia i lepiej zapewnia stosowanie 
zasady dodatkowości; jednocześnie wzywa do utrzymania elastyczności zapewnionej 
przez obliczanie wartości współfinansowania dla każdego priorytetu, a nie dla 
każdego środka (art. 51 i art. 76); podkreśla jednak, że obliczanie wysokości 
współfinansowania nie powinno utrudniać udziału organizacji pozarządowych i 
innych organizacji non profit w działaniach Funduszy Strukturalnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 214
Ustęp 17

17. wzywa do zachowania upraszczającego projektu ograniczającego zakres 
współfinansowania Wspólnoty jedynie do odsetku zadeklarowanych wydatków 
publicznych; odrzuca tym samym jakąkolwiek koncepcję funduszy Wspólnoty 
częściowo finansujących inwestycje czysto prywatne, lecz podkreśla, że organizacje 
pozarządowe lub inne organizacje non profit powinny nadal móc otrzymywać pomoc 
z odpowiednich funduszy;
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Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 215
Ustęp 17

17. wzywa do zachowania upraszczającego projektu ograniczającego zakres 
współfinansowania Wspólnoty jedynie do odsetku zadeklarowanych wydatków 
publicznych; odrzuca tym samym jakąkolwiek koncepcję funduszy Wspólnoty, które 
jako jedyne finansują inwestycje prywatne (art. 51 i 76);

Or. de

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 216
Ustęp 17

17. wzywa do zachowania upraszczającego projektu ograniczającego zakres 
współfinansowania Wspólnoty jedynie do odsetku zadeklarowanych wydatków 
publicznych; odrzuca tym samym jakąkolwiek koncepcję funduszy Wspólnoty, które 
jako jedyne finansują inwestycje prywatne (art. 51 i 76);

Or. de

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 217
Ustęp 17 a (nowy)

17a. uważa, że propozycja Komisji dotycząca nakładania kar na przedsiębiorstwa, które 
przenoszą działalność, jest środkiem niezbędnym, który powinien jednak zostać 
wzmocniony, biorąc pod uwagę, że takie przenoszenie powoduje masową utratę 
pracy, przez co ponosi dużą odpowiedzialność za narażanie na niebezpieczeństwo 
konsolidacji spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na dotkniętym 
regionie; uważa za potrzebne, aby na przykład zajęto się również zjawiskiem 
relokacji odwrotnej poprzez rozszerzenie takich kar na przedsiębiorstwa, które grożą 
przeniesieniem działalność w celu nakłonienia pracowników do zaakceptowania 
gorszych warunków pracy lub zwiększenia ilości godzin pracy za tę samą płacę w 
celu uzyskania znacznych oszczędności płacowych (art. 56);

Or. fr
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Poprawkę złożył Garrelt Duin

Poprawka 218
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa do włączenia do rozporządzenia dodatkowego postanowienia zakazującego 
udzielania wsparcia przedsięwzięciom, których skutkiem będą znaczne zwolnienia z 
pracy lub zamknięcie zakładu produkcyjnego w jego obecnej lokalizacji;

Or. de

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 219
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa do zakazania firmom korzystającym z funduszy przenoszenia lub częściowego 
przenoszenia się do innego regionu rozwijającego się przez co najmniej 15 lat, w 
zależności od wysokości wkładu i trudności z jego spłatą (art. 55);

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 220
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa Komisję Europejską, w kontekście sposobu wyliczeń wydatków publicznych 
na projekty generujące dochody (art. 54 ust. 2), do odstąpienia od „normalnej” 
rentowności na rzecz zastosowania wyliczeń z uwzględnieniem typu regionu jak i 
poziomu jego rozwoju; wzywa również Komisje Europejską, w kontekście
uwzględnienia w wyliczeniach zasady sprawiedliwości, by powiązanie ze stosunkowo 
dobrą sytuacją odnośnych Państw Członkowskich stanowiło zasadę, a nie możliwość 
jej użycia w razie potrzeby;

Or. pl
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 221
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa do tego, aby Państwa Członkowskie miały możliwość przedstawienia swoich 
programów operacyjnych dla wszystkich – dużych i mniejszych – przedsięwzięć w 
celu uzyskania oceny Komisji przed 1 stycznia 2007 r., ponieważ jest to bardzo 
istotne dla przygotowania przedsięwzięcia i przeprowadzenia wdrożenia PO. Obecny 
przepis, obowiązujący od 1988 r., powinien zatem zostać utrzymany (art. 55);

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 222
Ustęp 17 b (nowy)

17b. odrzuca wydłużenie pięcioletniego okresu trwałości operacji, który obowiązuje w 
okresie programowania 2000-2006 do siedmiu lat proponowanych w projekcie 
rozporządzenia, ponieważ postanowienie to nie posiada żadnej rzeczywistej wartości 
dodanej (art. 56);

Or. en

Poprawkę złożyły Catherine Stihler, Eluned Morgan

Poprawka 223
Ustęp 18

Skreślono

Or. en

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 224
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa do skutecznego stosowania zasady proporcjonalności wobec programowania 
(art. 31-37), oceny (art. 45) oraz zarządzania, monitorowania i kontroli (art. 57-73) 
zgodnie z wielkością programów; uważa ponadto, że w tych dziedzinach zasada 
upraszczania musi stosować się do wszystkich programów;
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Or. fr

Poprawkę złożył Bernard Poignant

Poprawka 225
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa do skutecznego stosowania zasady proporcjonalności wobec programowania 
(art. 31-37), oceny (art. 45) oraz zarządzania, monitorowania i kontroli (art. 57-73) 
zgodnie z wielkością programów; uważa ponadto, że w tych dziedzinach zasada 
upraszczania musi stosować się do wszystkich programów, w interesie Państw 
Członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 226
Ustęp 18 a (nowy)

18a. zauważa, że Komisja i Państwa Członkowskie dzielą wspólną odpowiedzialność za 
Fundusze Strukturalne. Wzywa Państwa Członkowskie do składania corocznej 
deklaracji zapewniającej, że pieniądze podatników UE są wydawane w regularny, 
legalny i przejrzysty sposób. Wzywa do tego, aby deklaracje te podpisywał minister 
finansów każdego Państwa Członkowskiego;

Or. en

Poprawkę złożyła Elly de Groen-Kouwenhoven

Poprawka 227
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa do przyjęcia nowych wytycznych Wspólnoty w sprawie przejrzystości 
Funduszy, zawierających jasne przepisy i procedury dotyczące informacji i reklamy 
na poziomie Wspólnoty i Państwa Członkowskiego (art. 68);

Or. en



AM\562138PL.doc 71/91 PE 355.799v01-00

PL

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 228
Ustęp 19

19. popiera wniosek o stworzenie uzgodnień dla proporcjonalności kontroli, lecz wzywa 
do tego, aby postanowienia dotyczące proporcjonalności, które nie obejmują 
systematycznych kontroli, stosowały się do wszystkich programów, w przypadku 
których wysokość współfinansowania UE jest niższa niż 50% całkowitej wartości 
programu operacyjnego;

Or. en

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 229
Ustęp 19

19. popiera zasadę upraszczania w celu zredukowania obciążeń administracyjnych, lecz 
podkreśla, że każde euro przekazane przez UE w ramach dopłat musi podlegać 
takim samym zasadom kontroli (art. 73); 

Or. hu

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 230
Ustęp 19

19. wzywa do zwiększenia proponowanych limitów w odniesieniu do uzgodnień 
proporcjonalności kontroli (33% dofinansowania i kwota 250 mln euro), poniżej 
których Komisja nie przeprowadza żadnych systematycznych kontroli; tym niemniej 
wzywa do wzięcia pod uwagę konkretnych charakterystyk różnych funduszy (art. 73);

Or. fi

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 231
Ustęp 20

20. wzywa do zwiększenia proponowanych płatności w ramach prefinansowania ze 
środków Funduszy Strukturalnych z 7% do 10,5% (art. 81);
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Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 232
Ustęp 20

20. odrzuca jakiekolwiek zmiany w dół proponowanych płatności w ramach 
prefinansowania i uważa, że powinny one zostać zwiększone w przypadku Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 81);

Or. en

Poprawkę złożył Richard Falbr

Poprawka 233
Ustęp 20 a (nowy)

20a. wzywa do umożliwienia Państwom Członkowskim przedkładania większych 
projektów, zgodnie z ich definicją zawartą w art. 38, przed 1 stycznia 2007 r.; w 
takim przypadku wydatek kwalifikuje się do udzielenia wsparcia z funduszy, jeśli 
wniosek o pomoc dotrze do Komisji; termin ten stanowi punkt wyjścia dla 
kwalifikowalności wydatku;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 234
Ustęp 20 a (nowy)

20a. wzywa do zawieszenia płatności w przypadku zaistnienia nieprawidłowości i 
naruszeń prawa wspólnotowego podczas wdrażania programów operacyjnych 
(art. 91);

Or. en
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Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 235
Ustęp 21

21. wzywa do większej elastyczności w zakresie stosowania „zasady N+2” w odniesieniu 
do przedsięwzięć realizowanych na szczeblu regionalnym w dziesięciu nowych 
Państwach Członkowskich UE, ponieważ uważa za właściwe udzielenie tym 
państwom tymczasowego zwolnienia od ścisłego wdrażania tej zasady, tak aby 
umożliwić im zdobycie umiejętności i doświadczenia potrzebnych do jej pełnego i 
bezwarunkowego wdrożenia w kolejnych okresach programowania;

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 236
Ustęp 21

21. popiera utrzymanie „zasady N+2”(skreślono), gdyż jej korzyści zostały udowodnione
poprzez jej wpływ na przyspieszenie wdrożenia finansowego podczas aktualnego 
okresu programowania; z zadowoleniem przyjmuje propozycję większej elastyczności 
wysuniętą przez Komisję w związku ze stosowaniem tej zasady i zaleca, aby w 
przypadku programów operacyjnych zatwierdzonych po 1 stycznia 2007 r. pierwszy 
termin automatycznego anulowania zobowiązań obliczany był począwszy od 
1 stycznia roku następującego po zatwierdzeniu programu;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Falbr

Poprawka 237
Ustęp 21

21. z zasady odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” (skreślono) gdyż 
korzyści tej zasady zostały udowodnione poprzez jej skuteczność w usprawnianiu 
wydajnego wdrażania funduszy podczas aktualnego okresu programowania (art. 93);
jednak w przypadku większych projektów wzywa do większej elastyczności, ponieważ 
pełne i natychmiastowe zastosowanie tej zasady w odniesieniu do Funduszu 
Spójności nie jest pozbawione ryzyka dla państw objętych tym funduszem;

Or. en
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Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 238
Ustęp 21

21. odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” inne niż uprzednio 
zaproponowana elastyczność dla głównych projektów i wprowadzenie elastyczności 
dla programów, których rozpoczęcie zostało opóźnione w wyniku późnego 
zatwierdzenia, gdyż korzyści tej zasady zostały udowodnione poprzez jej skuteczność 
w usprawnianiu wydajnego wdrażania funduszy podczas aktualnego okresu 
programowania (art. 93);

Or. en

Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus 
Gentvilas, Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Poprawka 239
Ustęp 21

21. odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” inne niż uprzednio 
zaproponowana elastyczność dla głównych projektów, gdyż korzyści tej zasady 
zostały udowodnione poprzez jej skuteczność w usprawnianiu wydajnego wdrażania 
funduszy podczas aktualnego okresu programowania (art. 93); uważa jednak, że w 
przypadku programów operacyjnych zatwierdzonych po 1 stycznia 2007 r. pierwsze 
anulowanie zobowiązań, o którym mowa w art. 92 ust. 1, powinno zostać 
przedłużone do 31 grudnia roku następującego dwa lata po terminie zatwierdzenia 
programu (art. 92 ust. 3);

Or. en

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 240
Ustęp 21

21. odrzuca (skreślono) dalsze osłabianie „zasady N+2” inne niż (skreślono)
zaproponowana elastyczność w jej stosowaniu podczas pierwszych trzech lat okresu 
programowania dla głównych projektów, gdyż korzyści tej zasady zostały 
udowodnione poprzez jej skuteczność w usprawnianiu wydajnego wdrażania funduszy 
podczas aktualnego okresu programowania (art. 93);

Or. pl
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 241
Ustęp 21

21. odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” inne niż uprzednio 
zaproponowana elastyczność dla głównych projektów, gdyż korzyści tej zasady 
zostały udowodnione poprzez jej skuteczność w usprawnianiu wydajnego wdrażania 
funduszy podczas aktualnego okresu programowania (art. 93); uważa jednak, że okres 
ten powinien zostać wydłużony do N+3 w odniesieniu do zobowiązań w ramach celu 
współpracy terytorialnej ze względu na ponadnarodowy charakter programu;

Or. en

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 242
Ustęp 21

21. odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” inne niż uprzednio 
zaproponowana elastyczność dla głównych projektów, gdyż korzyści tej zasady 
zostały udowodnione poprzez jej skuteczność w usprawnianiu wydajnego wdrażania 
funduszy podczas aktualnego okresu programowania; uważa jednak, że w kontekście 
programu wdrożenia projektu strukturalnego obejmującego infrastrukturę, budynki 
lub ziemię, Komisja, powiadomiona przez Państwo Członkowskie, region lub miasto 
odpowiedzialne za program, może udzielić opartego na precyzyjnych kryteriach 
przedłużenia o jeden rok ostatecznego terminu, o którym mowa w poprzednim 
ustępie, w odniesieniu do dwóch pierwszych lat programowania (art. 93);

Or. fr

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 243
Ustęp 21

21. ponownie przypomina, że zasoby finansowe przewidziane dla Funduszy 
Strukturalnych należy postrzegać jako planowane wydatki i uważa, że w tym 
kontekście konieczna jest ocena „zasady N+2” z zachowaniem większej 
elastyczności, zwłaszcza w początkowych latach programowania, zgodnie z 
propozycją dotyczącą głównych projektów, gdyż korzyści tej zasady dopiero muszą 
zostać udowodnione (skreślono); odrzuca rozszerzenie „zasady N+2” na Fundusz 
Spójności;

Or. en
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 244
Ustęp 21

21. odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” dla Funduszy Strukturalnych
inne niż uprzednio zaproponowana elastyczność dla głównych projektów, gdyż 
korzyści tej zasady zostały udowodnione poprzez jej skuteczność w usprawnianiu 
wydajnego wdrażania funduszy podczas aktualnego okresu programowania (art. 93); 
wzywa do niestosowania „zasady N+2” wobec Funduszu Spójności, ponieważ 
stanowiłoby to znaczne ograniczenie, mogące spowodować poważne braki zarówno 
w zakresie planowania, jak i wdrażania; zatem aby uniknąć ryzyka anulowania 
zobowiązań znacznych sum przydziałów, należy nadal stosować obecne przepisy 
dotyczące Funduszu Spójności;

Or. en

Poprawkę złożyli László Surján, István Pálfi

Poprawka 245
Ustęp 21

21. odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” w związku z Funduszami 
Strukturalnymi, inne niż uprzednio zaproponowana elastyczność dla głównych 
projektów, gdyż korzyści tej zasady zostały udowodnione poprzez jej skuteczność w 
usprawnianiu wydajnego wdrażania funduszy podczas aktualnego okresu 
programowania; utrzymując dyscyplinę finansową i działając w interesie osiągania 
spójności regionalnej, wzywa do zastosowania przez przejściowy, lecz ograniczony 
okres, „zasady N+3” wobec przedsięwzięć wspieranych ze środków Funduszu 
Spójności; jednocześnie namawia do przeprowadzenia szczegółowej analizy 
zastosowania „zasady N+2” z punktu widzenia względów gospodarczych (art. 93);

Or. hu

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 246
Ustęp 21

21. odrzuca jakiekolwiek dalsze osłabianie „zasady N+2” inne niż sformułowane wyjątki 
i uprzednio zaproponowana elastyczność dla głównych projektów, gdyż korzyści tej 
zasady zostały udowodnione poprzez jej skuteczność w usprawnianiu wydajnego 
wdrażania funduszy podczas aktualnego okresu programowania (art. 93 i 95);
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Or. nl

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 247
Ustęp 22 a (nowy)

22a. wzywa, w przypadku EFS, aby wymagane współfinansowanie państwa mogło być 
również dokumentowane na podstawie płaskiej stawki wypłaty do 25% 
współfinansowania na poziomie programowania, zamiast wymogu dokumentowania 
każdego pojedynczego przypadku, zakładając, że obliczenia przeprowadzane są na 
bazie uznanych i rejestrowanych procedur, takich jak wyrywkowe pobieranie 
próbek, w celu uniknięcia niepotrzebnej biurokracji i jednoczesnego 
zoptymalizowania instrumentów promowania zatrudnienia (art. 66);

Or. de

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 248
Ustęp 23

Skreślono

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 249
Ustęp 23

Skreślono

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 250
Ustęp 23

Skreślono
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Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 251
Ustęp 23

23. wzywa do włączenia w zakres kwalifikujących się wydatków niepodlegającego 
zwrotowi podatku VAT i kosztów mieszkalnictwa w ramach celu „Konwergencja” 
dla operacji o znaczeniu społecznym, takich jak rekultywacja strefy zabudowanej 
oraz renowacja, rozbiórka i wymiana budynków mieszkalnych będących własnością 
publiczną na podupadłych obszarach;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 252
Ustęp 23

23. wzywa do utrzymania kwalifikowalności niepodlegającego zwrotowi podatku VAT, 
ponieważ dla beneficjentów, którzy nie są płatnikami VAT, stanowi ona niezbędną 
część inwestycji;

Or. en

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 253
Ustęp 23

23. odrzuca jakiekolwiek próby uwzględniania kosztów, które nie odnoszą się do 
inwestycji, takich jak wpływy z podatku VAT lub budowa domów, w wydatkach 
kwalifikujących się do celów wyliczenia współfinansowania ze środków Wspólnoty;
uważa jednak, że wydatki związane z renowacją budynków socjalnych w celu 
oszczędności energii, ochrony środowiska i realizacji celu spójności społecznej 
powinny zostać włączone do wydatków kwalifikujących;

Or. fr
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Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 254
Ustęp 23

23. odrzuca jakiekolwiek próby uwzględniania kosztów, które nie odnoszą się do 
inwestycji, takich jak (skreślono) koszty zamieszkania, w wydatkach kwalifikujących 
się do celów wyliczenia współfinansowania ze środków Wspólnoty; proponuje 
jednak, aby wpływy z podatku VAT uznano za kwalifikujące do celów pomocy w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;

Or. et

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 255
Ustęp 23

23. odrzuca jakiekolwiek próby uwzględniania kosztów, które nie odnoszą się do 
inwestycji, takich jak: wpływy z podlegającego zwrotowi podatku VAT oraz koszty 
mieszkalnictwa, z wyjątkiem mieszkalnictwa socjalnego i kosztów uzbrojenia 
komunalnego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w wydatkach 
kwalifikujących się do celów wyliczenia współfinansowania ze środków Wspólnoty;

Or. pl

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 256
Ustęp 23

23. odrzuca jakiekolwiek próby uwzględniania kosztów, które nie odnoszą się do 
inwestycji, takich jak podlegający zwrotowi podatek VAT lub koszty zamieszkania, w 
wydatkach kwalifikujących się do celów wyliczenia współfinansowania ze środków 
Wspólnoty;

Or. en

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 257
Ustęp 23

23. odrzuca jakiekolwiek próby uwzględniania kosztów, które nie odnoszą się do 
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inwestycji, takich jak wpływy z podatku VAT w przypadku organizacji 
posiadających obowiązek zwrotu podatku VAT lub koszty zamieszkania, w 
wydatkach kwalifikujących się do celów wyliczenia współfinansowania ze środków 
Wspólnoty;

Or. nl

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 258
Ustęp 23

23. odrzuca jakiekolwiek próby uwzględniania kosztów, które nie odnoszą się do 
inwestycji, takich jak wpływy z podatku VAT lub koszty mieszkalnictwa w 
wydatkach kwalifikujących się do celów wyliczenia współfinansowania ze środków 
Wspólnoty;

Or. en

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 259
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa do ujednolicenia projektu rozporządzenia ustanawiającego przepisy ogólne i 
projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 
postanowienia, według którego do finansowania z funduszy nie kwalifikuje się 
jedynie podatek VAT podlegający zwrotowi;

Or. de

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 260
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa do sformułowania postanowienia, zgodnie z którym nie będą mogły istnieć 
żadne różnice w finansowaniu o wysokości ponad 20% wzdłuż granic NUTS 3; nie 
może to prowadzić do pokrzywdzenia opóźnionych regionów i powinno ułatwić 
harmonijny rozwój wzdłuż granic;

Or. de
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 261
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa do przejrzystego i prostego podejścia do definiowania kwalifikujących się 
wydatków, które mogą uzyskać współfinansowanie Unii; koszty poniesione z tytułu 
podatku VAT powinny się kwalifikować jedynie wtedy gdy ostatecznie poniósł je 
odbiorca końcowy;

Or. en

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 262
Ustęp 23 a (nowy)

23a. wzywa do uwzględnienia wpływów z podatku VAT w wydatkach kwalifikujących się 
do celów wyliczenia współfinansowania ze środków Wspólnoty;

Or. en

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 263
Ustęp 24

Skreślono

Or. nl

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 264
Ustęp 24

24. uznaje, że krajowe systemy pomocy regionalnej stanowią kluczowe uzupełnienie 
interwencji Funduszy Strukturalnych i że poziom pomocy powinien zostać ustalony 
na wysokości odzwierciedlającej warunki gospodarcze oraz, w związku z tym, 
nalega, aby regionom „efektu statystycznego” w pełni przyznano status przewidziany 
w art. 87 ust. 3 lit. a, przy czym Państwa Członkowskie powinny dodatkowo posiadać 
prawo decydowania o zastosowaniu krajowej pomocy regionalnej w opóźnionych 
obszarach niezakwalifikowanych jako regiony konwergencji, w tym w strefach o 
niekorzystnym położeniu naturalnym lub geograficznym;
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Or. en

Poprawkę złożyły Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Poprawka 265
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
tego, aby wszystkie regiony objęte celem „Konwergencja” podlegały art. 87 ust. 3 lit. 
a Traktatu WE w zakresie polityki konkurencji; wzywa do utrzymania zróżnicowania 
terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego położenia 
naturalnego lub geograficznego, przy zastosowaniu pomocy państwa dla regionów, 
które nie kwalifikują się do celu „Konwergencja”; wzywa również do umożliwienia 
Państwom Członkowskim zastosowania krajowej pomocy regionalnej w innych 
opóźnionych obszarach niezakwalifikowanych jako regiony konwergencji;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 266
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”: wzywa do 
tego, aby wszystkie regiony objęte celem „Konwergencja” podlegały art. 87 ust. 3 lit. 
a Traktatu WE w zakresie polityki konkurencji; wzywa do utrzymania zróżnicowania 
terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego położenia 
naturalnego lub geograficznego, przy zastosowaniu pomocy państwa dla regionów, 
które nie kwalifikują się do celu „Konwergencja”, jeśli są one uważane za regiony 
biedne;

Or. en

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Poprawka 267
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
tego, aby wszystkim regionom objętym celem „Konwergencja” zapewniono także 
równe traktowanie w zakresie przepisów dotyczących pomocy i aby podlegały one 
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art. 87 ust. 3 lit. a Traktatu WE; wzywa do utrzymania zróżnicowania terytorialnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego położenia naturalnego lub 
geograficznego, przy zastosowaniu pomocy państwa dla regionów, które nie 
kwalifikują się do celu „Konwergencja”;

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 268
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
stopniowej zmiany górnych pułapów dla regionów „efektu naturalnego” w ramach 
celu „Konwergencja”; wzywa do utrzymania zróżnicowania terytorialnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego położenia naturalnego lub 
geograficznego, przy zastosowaniu pomocy państwa dla regionów, które nie 
kwalifikują się do celu „Konwergencja”; aby zapobiec niepożądanym przenoszeniom 
firm różnica w górnych pułapach finansowania między sąsiadującymi regionami 
powinna zostać ograniczona do co najwyżej 20%;

Or. xm

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 269
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
utrzymania zróżnicowania terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
niekorzystnego położenia naturalnego lub geograficznego, przy zastosowaniu pomocy 
państwa dla regionów, które nie kwalifikują się do celu „Konwergencja”; aby 
zapobiec niepożądanym przenoszeniom firm różnica w górnych pułapach 
finansowania między sąsiadującymi regionami powinna zostać ograniczona do co 
najwyżej 20%;

Or. de
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Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 270
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
utrzymania zróżnicowania terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
niekorzystnego położenia naturalnego lub geograficznego, przy zastosowaniu pomocy 
państwa dla regionów, które nie kwalifikują się do celu „Konwergencja”; jeśli chodzi 
o korzystanie z funduszy w ramach pozycji 1 b), „Spójność dla wzrostu i 
zatrudnienia”, proponuje, aby nowy cel „kapitał ludzki” ujęto w ramach celu 1 
Funduszy Strukturalnych, aby objął on regiony, w których liczba mieszkańców z 
wyższym wykształceniem wyrażona jako odsetek populacji jest równa lub niższa niż 
75% średniej Wspólnoty; uważa, że ten nowy wskaźnik powinno się stosować wraz 
ze wskaźnikiem starym, odnoszącym się do regionów, w których PKB na głowę jest 
mniejszy niż 75% średniej Wspólnoty i że będzie on dodatkowym środkiem mającym 
na celu podjęcie skutecznych kroków w kierunku osiągnięcia celów Strategii 
Lizbońskiej na 2010 r.;

Or. pt

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 271
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
stopniowej zmiany górnych pułapów dla regionów dotkniętych procesem 
naturalnym; wzywa do utrzymania zróżnicowania terytorialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem niekorzystnego położenia naturalnego lub geograficznego, przy 
zastosowaniu pomocy państwa dla regionów, które nie kwalifikują się do celu 
„Konwergencja”;

Or. es

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 272
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
utrzymania zróżnicowania terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
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specyficznych problemów napotykanych na obszarach miejskich i niekorzystnego 
położenia naturalnego lub geograficznego, przy zastosowaniu pomocy państwa dla 
regionów, które nie kwalifikują się do celu „Konwergencja”;

Or. fr

Poprawkę złożyli Jim Higgins, Tunne Kelam, Marian Harkin, Alfonso Andria, Catherine 
Stihler, Gábor Harangozó

Poprawka 273
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego”; wzywa do 
stopniowej modulacji ograniczeń dla regionów „efektu naturalnego” w ramach celu 
„Konwergencja”; wzywa do utrzymania zróżnicowania terytorialnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego położenia naturalnego lub 
geograficznego, przy zastosowaniu pomocy państwa dla regionów, które nie 
kwalifikują się do celu „Konwergencja”;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 274
Ustęp 24

24. odrzuca jakąkolwiek redukcję ograniczeń pomocy państwa dla regionów 
przechodzących „zbliżanie”, łącznie z regionami „efektu statystycznego” i regionami 
kwalifikującymi się do pomocy państwowej na podstawie bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia i stałych trudności naturalnych, przy zastosowaniu pomocy państwa dla 
regionów, które nie kwalifikują się do celu „Konwergencja”;

Or. fi

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Poprawka 275
Ustęp 24 a (nowy)

24a. wzywa do sformułowania postanowienia wykluczającego współfinansowanie 
operacji, których wynikiem jest znaczna liczba zwolnień z pracy lub zamykanie 
zakładów przemysłowych w ich aktualnej lokalizacji; finansowane mogą być tylko 
takie operacje, w wyniku których powstają nowe miejsca pracy;
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Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 276
Ustęp 24 a (nowy)

24a. uważa, że aby zagwarantować, że pomoc publiczna nie stanie się źródłem bodźców 
zachęcających do przenoszenia przedsiębiorstw w granicach Unii Europejskiej, 
udzielenie pomocy publicznej powinno być uzależnione od długoterminowych umów 
z przedsiębiorstwem, obejmujących lokalizację, czas trwania i zatrudnienie;

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 277
Ustęp 24 a (nowy)

24a. wzywa, w celu ułatwienia przejścia regionom nieobjętym przez cel 1 w wyniku 
procesu naturalnego, do objęcia tych regionów nowym celem „Konwergencja” dla 
kwalifikowania środków do finansowania w ramach Funduszy Strukturalnych, 
przez co uniknie się dodatkowych kosztów finansowych;

Or. es

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 278
Ustęp 24 a (nowy)

24a. odrzuca wniosek o karanie przenoszenia przedsiębiorstw w granicach Unii 
Europejskiej; wzywa jednak do ustalenia określonych procedur w przypadku 
przenoszenia przez beneficjentów ich działalności produkcyjnej poza Unię 
Europejską;

Or. en
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