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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 1
Ustęp 1 punkt i)

i) uważa, że spójność gospodarcza, (skreślenie) społeczna i terytorialna musi 
pozostawać zasadniczym i podstawowym elementem prowadzącym do zdefiniowania 
integracji europejskiej, uważa zatem, że Fundusz Spójności musi nadal służyć celowi 
Unii, którym jest promowanie spójności i solidarności między Państwami 
Członkowskimi;

Or. el

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 2
Ustęp 1 punkt i a) (nowy)

i a) popiera propozycję włączenia Funduszu Spójności w ramy nowego celu 
„konwergencji”, tworząc tym samym ogniwo łączące programy związane z Celem 1 i 
pomoc z Funduszu Spójności, oraz uważa, że należy znaleźć rozwiązanie polityczne 
w odniesieniu do terytoriów Unii, które w rezultacie rozszerzenia zostaną 
wykluczone w przyszłości z pomocy;
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Or. es

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

Poprawka 3
Ustęp 1 punkt i a) (nowy)

i a) domaga się, aby podczas nowego okresu, przy każdym odwołaniu się do spójności 
gospodarczej i społecznej, odwoływano się również do pojęcia spójności terytorialnej 
oraz, aby temu nowemu pojęciu przyznana została specjalna uwaga w celu jego 
rozwoju; 

Or. es

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 4
Ustęp 1 punkt iii)

iii) wzywa do zwiększenia puli środków finansowych Funduszu Spójności z 18 (na okres 
2000-2006) do 62,99 miliardów euro i wzywa do ich równego podziału między 
kwalifikowalne sektory środowiska i infrastruktury transportowej zakładając pewną 
elastyczność interwencji Funduszu;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 5
Ustęp 1 punkt iii)

iii) wzywa do zwiększenia puli środków finansowych Funduszu Spójności z 18 (na okres 
2000-2006) do 62,99 miliardów euro i ich (skreślenie) podziału między 
kwalifikowalne sektory środowiska i infrastruktury transportowej zakładając pewną 
elastyczność interwencji Funduszu;

Or. en
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 6
Ustęp 1 punkt iii)

iii) wzywa do zwiększenia puli środków finansowych Funduszu Spójności z 18 (na okres 
2000-2006) do 62,99 miliardów euro i ich zrównoważonego podziału między 
kwalifikowalne sektory środowiska i infrastruktury transportowej zakładając pewną 
elastyczność interwencji Funduszu, ale uznaje, że to zwiększenie jest 
niewystarczające, aby sprostać potrzebom związanym ze spójnością, powstałym w 
Europie po rozszerzeniu;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 7
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) odnotowuje, że liczba Państw Członkowskich, które się kwalifikują do uzyskania 
pomocy, może wzrosnąć z 3 do 13 do końca 2009 roku, dodając tym samym około 
108 milionów obywateli do obecnych 60 milionów beneficjentów;

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 8
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) utrzymuje, że poza transeuropejskimi sieciami transportowymi, w ramach Funduszu 
Spójności kwalifikowalne powinny być również projekty mające na celu poprawę 
sieci regionalnych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i operacyjności;

Or. it

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 9
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) domaga się, aby porty i lotniska w regionach peryferyjnych zostały włączone w 
zakres art. 2 ust. 1;
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Or. pt

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 10
Punkt 1 ustęp iii a) (nowy)

iii a) podkreśla potencjał Funduszu Spójności we wdrażaniu wspólnotowego 
prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, w tym dyrektywy Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, oraz właściwego zarządzania siecią Natura 2000, a także wzywa 
do udzielenia poparcia mniejszym, lokalnie przystosowanym projektom, w celu 
wsparcia tych środków;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 11
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) wzywa Komisję, aby umożliwiła wykorzystanie Funduszu Spójności dla ożywienia 
osiedli z wielkiej płyty budowanych w drugiej połowie XX wieku, ponieważ stanowią 
one poważne zagrożenie miejskie ze względu na narastające ryzyko gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne;

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 12
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) domaga się, aby usługi promowe, połączenia morskie do mniejszych wysp i 
połączenia lotnicze pomiędzy portami lotniczymi pierwszej i drugiej kategorii, zostały 
wyraźnie włączone w sektory transportu indywidualnego należące do zakresu 
interwencji Funduszu Spójności (art. 2 ust. 3);

Or. el
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Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 13
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) wzywa do włączenia w zakres art. 2 rozporządzenia ustanawiającego Fundusz 
Spójności wyraźnego odwołania do, oraz uznania, roli, jaką Fundusz Spójności ma 
odegrać w znoszeniu barier i zapewnieniu społecznej integracji grup najmniej 
uprzywilejowanych, a w szczególności w likwidowaniu barier dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler

Poprawka 14
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) wzywa do włączenia w zakres art. 2 rozporządzenia ustanawiającego Fundusz 
Spójności wyraźnego odwołania do, oraz uznania, roli, jaką Fundusz Spójności ma 
odegrać w znoszeniu barier i zapewnieniu społecznej integracji grup najmniej 
uprzywilejowanych, a w szczególności w likwidowaniu barier dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

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

Poprawka 15
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) wzywa Komisję, aby uniknęła dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność 
poprzez uczynienie z dostępności dla osób niepełnosprawnych warunku dla każdego 
projektu finansowanego z Funduszu;

Or. es

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 16
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) podkreśla, że konieczne jest podjęcie świadomych wysiłków, aby uniknąć
wzrastającego napięcia pomiędzy regionami, które mogą uczestniczyć w Funduszu 
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Spójności po rozszerzeniu UE oraz tymi, które ze względów statystycznych mogą 
nagle zostać pozbawione subsydiów;

Or. hu

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 17
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) uważa, iż końcowe porozumienie finansowe musi zapewniać, że Unia może podjąć 
polityczne wyzwania naszych czasów, z których najważniejszym jest reforma polityki 
spójności; w związku z powyższym odpowiednim poziomem jest 0,41% produktu 
narodowego brutto (PNB) UE;

Or. hu

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 18
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) uważa, że w rezultacie konkluzji wiosennej Rady Europejskiej, która odbyła się w 
dniach 22 - 23 marca, dotyczących przeglądu Paktu Stabilności i Wzrostu, w których 
stwierdza się, że „celem procedury nadmiernego deficytu jest pomoc, nie zaś 
karanie”, uwarunkowanie możliwości uzyskania pomocy w ramach Funduszu (art. 
4 projektu rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Spójności) powinno zostać 
zniesione, aby pomóc państwom korzystającym z funduszu w radzeniu sobie z 
dużymi inwestycjami, przede wszystkim, w dziedzinie infrastruktury, a także pomóc 
w zapewnieniu rzeczywistej konwergencji;

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 19
Ustęp 1 punkt iii a) (nowy)

iii a) uważa, że zawieszenie całości lub części pomocy finansowej z Funduszu na wypadek 
decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 8 Traktatu WE, musi stać się przedmiotem 
specjalnej decyzji Rady, a nie następować automatycznie, jak stanowi projekt 
rozporządzenia;

Or. el
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Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 20
Ustęp 1 punkt iii b) (nowy)

iii b) domaga się, aby zapewniona została zgodność między projektami finansowanymi z 
Funduszu Spójności oraz tymi, finansowanymi w ramach innych programów 
Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do Natury 2000;

Or. it

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 21
Ustęp 1 punkt iii b) (nowy)

iii b) z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu pomocy na wydajność energetyczną 
i energię odnawialną, za względu na duży potencjał zastosowania w krajach, które z 
funduszu korzystają, a płynące z tego korzyści, obejmujące lepszą jakość powietrza, 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzmocnioną sprawiedliwość społeczną, leżą we 
wspólnym interesie Europy;

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 22
Ustęp 1 punkt iv)

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 23
Ustęp 1 punkt iv)

iv) uważa, że zasady dotyczące dużych projektów, regulowane art. 38-40 projektu 
rozporządzenia ogólnego, powinny zostać wyraźnie uwzględnione w rozporządzeniu 
w sprawie Funduszu Spójności, przyczyniając się tym samym do większej 
przejrzystości;
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Or. it

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 24
Ustęp 1 punkt vi)

skreślony

Or. el

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 25
Ustęp 1 punkt vi)

vi) wyraża opinię, że koordynacja Funduszu Spójności z Europejskim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach priorytetu rozwojowego konwergencji, 
jest w zasadzie pozytywna oraz, że Funduszowi Spójności powinno się nadać osobny 
priorytet, równolegle do priorytetów ERDF w programach krajowych;

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 26
Ustęp 1 punkt vii)

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 27
Ustęp 1 punkt vii)

vii) podkreśla konieczność wprowadzenia w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia 
klauzuli elastyczności, wraz ze ścisłą procedurą kontrolną, dotyczącej wyłączenia 
kwalifikowalności kosztów zakupu ziemi za kwotę przewyższającą 10% całkowitych
kwalifikowalnych wydatków w ramach danego przedsięwzięcia, aby umożliwić 
realizację projektu w przypadku, gdy wskaźnik ten byłby niewystarczający i trudny do 
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wdrożenia;

Or. it

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 28
Ustęp 1 punkt vii)

vii) podkreślacelowość wprowadzenia w art. 3 niniejszego rozporządzenia klauzuli 
elastyczności dotyczącej wyłączenia: zwracalnego podatku VAT, mieszkalnictwa, za 
wyjątkiem mieszkalnictwa socjalnego i kosztów uzbrojenia komunalnego terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe, a także kwalifikowalności kosztów zakupu ziemi za 
kwotę przewyższającą 10% całkowitych kwalifikowalnych wydatków w ramach 
danego przedsięwzięcia, aby umożliwić realizację projektu w przypadku, gdy 
wskaźnik ten byłby niewystarczający i trudny do wdrożenia;

Or. pl

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 29
Ustęp 1 punkt vii)

vii) podkreśla konieczność wprowadzenia w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia 
klauzuli elastyczności dotyczącej wyłączenia kwalifikowalności kosztów zakupu 
ziemi za kwotę przewyższającą 10% całkowitych kwalifikowalnych wydatków w 
ramach danego przedsięwzięcia, aby umożliwić realizację projektu w przypadku, gdy 
wskaźnik ten byłby niewystarczający i trudny do wdrożenia; uważa jednak, że 
wydatki na renowację budynków socjalnych mającą na celu osiągnięcie 
oszczędności energetycznej, ochronę środowiska i spełnianie wymogów spójności 
społecznej, należy uznać za kwalifikowalne;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 30
Ustęp 1 punkt vii a) (nowy)

vii a) wzywa do zachowania obecnych zasad kwalifikowalności w odniesieniu do VAT; 

Or. pl
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 31
Ustęp 1 punkt vii a) (nowy)

vii a) wzywa do zawieszenia finansowania projektów, które rozwijane są z naruszeniem 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 32
Ustęp 1 punkt vii b) (nowy)

vii b) wzywa Komisję do przeprowadzania kontroli, czy Strategiczna Ocena Środowiska 
jest stosowana w sposób systematyczny w odniesieniu do wszystkich proponowanych 
planów rozwoju transportu, a w przypadku przeciwnym do wstrzymania 
zatwierdzenia planów;

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 33
Ustęp 1 punkt viii)

viii) wzywa Komisję do sporządzenia wykazu orientacyjnych priorytetów na etapie 
programowania, aby umożliwić ocenę wyników projektów, nie tylko z punktu 
widzenia jakości, ale również skuteczności finansowania wspólnotowego;

Or. it

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 34
Ustęp 1 punkt viii)

viii) wzywa Komisję do sporządzenia wykazu orientacyjnych priorytetów na etapie 
programowania w odniesieniu do jakości i oceny wyników projektów oraz 
skuteczności finansowania wspólnotowego, jak również ich wkładu w zachowanie 
równowagi we wszystkich dziedzinach finansowanych z Funduszu Spójności;
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Or. en

Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 35
Ustęp 1 punkt ix)

ix) wzywa Komisję do wprowadzenia zasady mechanizmu „premium system”, aby 
Państwa Członkowskie - beneficjenci, których dochód narodowy brutto (DNB) jest 
mniejszy niż 90% średniej wspólnotowej, były zachęcane do stymulowania rozwoju 
wysokiej jakości kwalifikacji związanych z zarządzaniem projektami;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 36
Ustęp 1 punkt ix)

ix) wzywa Komisję do wprowadzenia zasady mechanizmu „premium system”, aby 
najlepsze rezultaty osiągnięte przez Państwa Członkowskie były premiowane, w 
szczególności w zakresie lepszej oceny finansowanych projektów, lepszej analizy 
kosztów i zysków, innowacji i wkładu w zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 37
Ustęp 1 punkt ix)

ix) wzywa Komisję do wprowadzenia zasady mechanizmu „premium system”, aby 
najlepsze rezultaty osiągnięte przez Państwa Członkowskie były premiowane, przy założeniu, 
że premia nie będzie doliczana do maksymalnego progu pomocy;

Or. pl
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 38
Ustęp 1 punkt x)

x) uważa, że należałoby wzmocnić udział administracji krajowej, regionalnej i lokalnej
we wdrażaniu Funduszu Spójności: dotyczy to specjalnych działań towarzyszących i 
stosowania systemu najlepszych praktyk („best practices”);

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 39
Ustęp 1 punkt xi)

xi) odrzuca stosowanie zasady automatycznego uwolnienia niewykorzystanych funduszy 
(zwanej zasadą N+2) w odniesieniu do Funduszu Spójności i przypomina o
właściwościach i przeznaczeniu tego Funduszu; wzywa jednak, w przypadku 
przyjęcia zasady, do elastyczności w jej stosowaniu podczas trzech pierwszych lat 
nowego okresu programowania;

Or. en

Poprawkę złożyli István Pálfi, László Surján

Poprawka 40
Ustęp 1 punkt xi)

xi) odrzuca, w odniesieniu do funduszy strukturalnych, wszelkie kolejne próby 
osłabienia zasady n+2, które zaproponowano dla dużych projektów, ponieważ 
korzyści płynące z tej zasady zostały wykazane poprzez jej skuteczność w poprawie 
wydajnego wykorzystania funduszy w obecnym okresie programowania; utrzymując 
dyscyplinę finansową oraz w celu osiągnięcia spójności regionalnej, wzywa do 
stosowania, w określonym okresie przejściowym, zasady n+3 w odniesieniu do 
projektów finansowanych z Funduszu Spójności; tym samym domaga się 
przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej stosowania zasady n+2 z punktu 
widzenia korzyści ekonomicznych;

Or. hu
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Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Poprawka 41
Ustęp 1 punkt xi)

xi) popiera stosowanie zasady automatycznego uwolnienia niewykorzystanych funduszy 
(zwanej zasadą N+2) w odniesieniu do Funduszu Spójności; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 42
Ustęp 1 punkt xi)

xi) popiera docelowo stosowanie zasady automatycznego uwolnienia niewykorzystanych 
funduszy (zwanej zasadą N+2) w odniesieniu do Funduszu Spójności; wzywa jednak 
do elastyczności w jej stosowaniu podczas trzech pierwszych lat nowego okresu 
programowania;

Or. pl

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper

Poprawka 43
Ustęp 1 punkt xii)

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 44
Ustęp 1 punkt xii)

skreślony

Or. pl
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 45
Ustęp 1 punkt xii)

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 46
Ustęp 1 punkt xii)

xii) uważa, że rozporządzenie dotyczące Funduszu Spójności musi określać warunki i 
zasady działania mechanizmu przejściowego stopniowego wycofywania pomocy 
przyznawanej Państwom Członkowskim będącym beneficjentami, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na mieszkańca przewyższa 90 % średniej wspólnotowej, aby 
uniknąć poważnego szoku gospodarczego wynikającego z ograniczenia pomocy, co 
pociąga za sobą odpowiednie zwiększenie zasobów finansowych (o około 3 
miliardów euro na okres 2007-2013);

Or. en

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

Poprawka 47
Ustęp 1 punkt xii)

xii) uważa, że rozporządzenie dotyczące Funduszu Spójności musi określać warunki i 
zasady działania mechanizmu przejściowego stopniowego wycofywania pomocy 
przyznawanej Państwom Członkowskim będącym beneficjentami, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na mieszkańca przewyższa 90 % średniej wspólnotowej, aby 
uniknąć poważnego szoku gospodarczego wynikającego z ograniczenia pomocy;
uznaje, że korzystne byłoby ustanowienie mechanizmów przejściowych, o co 
wnioskowano już w związku z poprzednią perspektywą finansową, takich jak te, 
którymi dysponują Fundusze Strukturalne, aby uniknąć poważnego rozłamu 
gospodarczego i utrwalić osiągniętą konwergencję;

Or. es
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Poprawkę złożył Josu Ortuondo Larrea

Poprawka 48
Ustęp 1 punkt xii a) (nowy)

xii a) uważa również, że żaden zapis w rozporządzeniu nie powinien przeszkodzić Radzie w 
zatwierdzeniu porozumienia, zgodnie z którym Państwa Członkowskie - beneficjenci 
Funduszu Spójności, których DNB wzrósł do poziomu ponad 90% średniej 
europejskiej, nie z powodu zwiększenia ich zamożności w stałych wartościach 
absolutnych, lecz jedynie z powodu efektu statystycznego będącego rezultatem 
przystąpienia do Unii nowych państw, mogłyby otrzymywać pomoc w ramach 
Funduszu, w malejących co roku kwotach, w okresie programowania następującego 
po tym, w którym przekroczyły ww. poziom 90% średniego dochodu;

Or. es

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 49
Ustęp 1 punkt xii a) (nowy)

xii a) apeluje o przyjęcie właściwych przepisów przejściowych, zapewniających stopniowe i 
sprawne przechodzenie do nowych zasad;

Or. pl

Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 50
Ustęp 1 punkt xii a) (nowy)

xii a) wzywa Komisję do uwzględnienia, przy ustalaniu kryteriów podziału środków z 
funduszu, szczególnych właściwości wyspiarskich Państw Członkowskich, które 
kwalifikują się do pomocy w ramach Funduszu Spójności, biorąc pod uwagę fakt, że 
cierpią one z powodu poważnych i stałych utrudnień naturalnych i 
demograficznych, w szczególności bardzo wysokiej gęstości zaludnienia, będącej 
rezultatem różnic w poziomie rozwoju oraz trudności z pełną integracją na rynku 
wewnętrznym;

Or. en
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