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Miloš Koterec
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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 1
Odniesienie 4 a (nowe)

- uwzględniając art. 299 ust. 2 Traktatu WE,

Or. pt

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

Poprawka 2
Odniesienie 6 a (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS),

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

Poprawka 3
Odniesienie 6 b (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie projektu rozporządzenia 
Rady ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

Or. en

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

Poprawka 4
Odniesienie 7

- uwzględniając cele Strategii Lizbońskiej oraz Strategii z Goeteborga,

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 5
Odniesienie 7

- uwzględniając cele Strategii Lizbońskiej oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia,

Or. pt

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia A

A. zważywszy, że polityka spójności i polityki pomocy publicznej uzupełniają się oraz że 
te ostatnie okazały się być skutecznym sposobem na osiągnięcie postępu na drodze 
do rzeczywistej konwergencji dochodów we wszystkich częściach UE, a jednocześnie 
spójne są z rozporządzeniami dotyczącymi funduszy strukturalnych (skreślenie),

 Or. es



AM\587557PL.doc PE 364.904v01-00 3/59 AM\

PL

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia A

A. zważywszy, że polityka spójności i polityki pomocy publicznej uzupełniają się oraz że 
rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych i Wytyczne w sprawie Pomocy 
Regionalnej winny być tak zgodne jak to tylko możliwe, przede wszystkim w 
wyznaczeniu obszarów geograficznych, które objęte mają zostać pomocą,

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia A

A. zważywszy, że polityka spójności i polityki pomocy publicznej uzupełniają się oraz że 
rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych i Wytyczne w sprawie Pomocy 
Regionalnej winny być tak zgodne jak to tylko możliwe, przede wszystkim w 
wyznaczeniu obszarów geograficznych, które objęte mają zostać pomocą,

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia A

A. zważywszy, że polityka spójności i polityki pomocy publicznej uzupełniają się oraz że 
rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych i Wytyczne w sprawie Pomocy 
Regionalnej winny być tak zgodne jak to tylko możliwe, przede wszystkim w 
wyznaczeniu obszarów geograficznych, które objęte mają zostać pomocą,

Or. en

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia Aa (nowy)

Aa. zważywszy, że bezpośrednia pomoc publiczna, której kluczowym zadaniem jest 
działanie w charakterze instrumentu na rzecz rozwoju regionalnego, stanowi 
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podstawowe narzędzie do osiągnięcia priorytetowego celu spójności oraz mając na 
uwadze, iż należy przyjąć zróżnicowane podejście do tego rodzaju pomocy w 
ogólnym rozpatrywaniu pomocy publicznej w kontekście gospodarki rynkowej,

Or. es

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia Aa (nowy)

Aa. zważywszy, że art. III-200 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
umacnia cel, jakim jest spójność poprzez wprowadzenie wymiaru terytorialnego,

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia Ab (nowy)

Ab. zważywszy, że art. III-424 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy uznaje 
istnienie specyficznego uwarunkowania w przypadku niektórych regionów 
przeżywających trudności gospodarcze,

Or. pt

Poprawkę złożyli Bernard Poignant oraz Gilles Savary

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia Ba (nowy)

Ba. mając na uwadze, iż ograniczenie podziału na strefy nie jest skutkiem poprawy 
sytuacji społeczno-gospodarczej na danym terenie, lecz że wynika ono przede 
wszystkim z obniżenia europejskiego pułapu ludności kwalifikującej się i z 
rozszerzenia podstaw statystycznych,

Or. fr
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że cel spójności powinien zostać wzmocniony poprzez wsparcie 
wymiaru terytorialnego i odpowiadające mu zwiększenie środków budżetowych,

Or. pt

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że pomoc publiczna o przeznaczeniu regionalnym przewidziana na 
wspieranie rozwoju gospodarczego pewnych obszarów znajdujących się w 
niekorzystnym położeniu oraz obszarów wykazujących się wzrostem gospodarczym 
powinna uwzględnić konieczność odpowiedniego zwiększenia strategicznej 
konkurencyjności gospodarczej danego regionu, (art. 87 ust. 3 lit. c),

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia H

H. zważywszy, że przyznawanie pomocy publicznej powinno być w pełni przejrzyste, 
tak aby stanowiła ona sprawiedliwy instrument zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej oraz oferowała 
środki do prowadzenia analizy wpływu pomocy publicznej, pozwalając na wdrożenie 
zasady „lepszego wykorzystania pieniędzy”,

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia H

H. zważywszy, że zasady przyznawania pomocy publicznej powinny być w pełni 
przejrzyste, tak aby stanowiła ona sprawiedliwy instrument zrównoważonego i 
trwałego rozwoju regionalnego i oferowała środki do prowadzenia analizy wpływu 
pomocy publicznej, pozwalając - gdy tylko jest to możliwe - na wdrożenie zasady 
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„lepszego wykorzystania pieniędzy”,

Or. pt

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

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia H

H. zważywszy, że zasady przyznawania pomocy publicznej powinny być w pełni 
przejrzyste, tak aby stanowiła ona sprawiedliwy instrument zrównoważonego i 
trwałego rozwoju regionalnego i oferowała środki do prowadzenia analizy wpływu 
pomocy publicznej, pozwalając na wdrożenie zasady „lepszego wykorzystania 
pieniędzy”,

Or. en

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia Ia (nowy)

Ia. uwzględniając potrzebę zbliżenia niektórych koncepcji, stosowanych na przykład w 
odniesieniu do regionów o niskiej gęstości zaludnienia i wykorzystywanych w 
ramach polityki rozwoju regionalnego oraz polityki konkurencji w celu uzyskania 
niezbędnej spójności,

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia Ja (nowy)

Ja. popiera dalsze kierowanie funduszami strukturalnymi i zasadą elastyczności ma 
rzecz Państw Członkowskich zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej, aby 
rozwinąć sposoby dostarczania pomocy, które przyspieszają ukończenie Procesu 
Lizbońskiego. wspiera siódmy program ramowy na rzecz badań naukowych i 
odniesienie do "centrów doskonałości" (ang. CoE) oraz współpracę regionalną, 
przygraniczną i międzysektorową. Podkreśla, iż współpraca tego typu przyczynia się 
do wzrostu konkurencyjności i rozwoju przemysłowego Unii Europejskiej. Wzywa, 
aby wzięto powyższe pod uwagę przy opracowywaniu nowych parametrów na rzecz 
pomocy publicznej. (Artykuł 87 ust. 3 lit. c),
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Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia Ja (nowy)

Ja. uwzględniając promowanie równouprawnienia i niedyskryminacji ze względów, o 
których mowa w art. 13 Traktatu, które również powinny stać się podstawowymi 
zasadami przydzielania Pomocy Regionalnej,

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 22
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje projekt komunikatu Komisji na temat wytycznych w 
sprawie pomocy publicznej o przeznaczeniu regionalnym na okres 2007-2013 r. 
(skreślenie); 

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 23
Ustęp 1a (nowy)

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w wielu regionach możliwe stało się 
wyeliminowanie zacofania w rozwoju w porównaniu ze średnią wspólnotową; 
zauważa, że Państwa Członkowskie pragną w dalszym ciągu zezwalać tego typu 
rozwiniętym gospodarczo regionom na otrzymywanie ograniczonej pomocy 
regionalnej w okresie przejściowym; jest jednak zdania, że zainteresowane Państwa 
Członkowskie powinny korzystać z tego przywileju zgodnie z udostępnionymi 
zasadami podziału środków oraz że uznanie tych regionów nie powinno prowadzić 
do cięć w ogólnym pułapie pomocy na niekorzyść innych Państw Członkowskich;

Or. de
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Poprawkę złożyli Bernard Poignant oraz Gilles Savary

Poprawka 24
Ustęp 1a (nowy)

1a. zwraca się do Komisji o nieprzyjmowanie komunikatu w sprawie pomocy publicznej 
z przeznaczeniem regionalnym do czasu ustalenia przez Państwa Członkowskie 
perspektyw finansowych dla Unii Europejskiej i podjęcia decyzji w sprawie budżetu 
przeznaczonego na politykę regionalną i na politykę spójności;

Or. fr

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai Brigitte Douay, Bernard Poignant oraz Gilles Savary

Poprawka 25
Ustęp 1a (nowy)

1a. zwraca się do Komisji Europejskiej o nieprzyjmowanie komunikatu w sprawie 
pomocy publicznej z przeznaczeniem regionalnym do czasu ustalenia przez Państwa 
Członkowskie perspektyw finansowych dla Unii Europejskiej i podjęcia decyzji w 
sprawie budżetu przeznaczonego na politykę regionalną i na politykę spójności;

Or. fr

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 26
Ustęp 2

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 27
Ustęp 2

2. uważa, że opierając się na zasadzie sprawiedliwości, w nowym okresie 
programowania należy pozostawić niezmienione limity wymiaru przyznawanej 
pomocy w przypadku każdej kategorii regionów w stosunku do poprzedniego okresu, 
tj. 2000-2006, o której mowa w art. 87 ust. 3;

Or. el
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Poprawkę złożyli Konstantinos Hatzidakis oraz Nikolaos Vakalis

Poprawka 28
Ustęp 2

2. uważa, że opierając się na zasadzie sprawiedliwości, w nowym okresie 
programowania należy pozostawić niezmienione limity wymiaru przyznawanej 
pomocy w stosunku do poprzedniego okresu, tj. 2000-2006, w przypadku wszystkich 
trzech kategorii regionów, o których mowa w art. 87 ust. 3;

Or. el

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 29
Ustęp 2

2. uważa, że opierając się na zasadzie sprawiedliwości, w nowym okresie 
programowania należy pozostawić niezmienione limity wymiaru przyznawanej 
pomocy w stosunku do poprzedniego okresu, tj. 2000-2006, w przypadku wszystkich
kategorii regionów, o których mowa w art. 87 ust. 3;

Or. es

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 30
Ustęp 2

2. uważa, że opierając się na zasadzie sprawiedliwości, w nowym okresie 
programowania należy pozostawić niezmienione limity wymiaru przyznawanej 
pomocy w stosunku do poprzedniego okresu, tj. 2000-2006, w przypadku dwóch 
pierwszych kategorii regionów, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz w przypadku 
regionów peryferyjnych;

Or. fr
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 31
Ustęp 2

2. uważa, że opierając się na zasadzie sprawiedliwości, limity wymiaru przyznawanej 
pomocy w przypadku dwóch pierwszych kategorii regionów, o których mowa w art. 
87 ust. 3 lit. a powinny zostać obniżone w celu zapobiegnięcia nieuczciwej 
delokalizacji przedsiębiorstw do poziomu, który nie powinien przekraczać poziomu 
niezbędnie koniecznego do wyeliminowania różnic regionalnych; popiera zatem 
wcześniejsze stanowisko Komisji wyrażone we wniosku z dnia 17 grudnia 2004r. i 
ponownie stwierdza, że pomoc w wymiarze wyższym niż 50% pociąga za sobą ryzyko 
niewłaściwego przyznawania i że unikanie tego zjawiska powinno stać się zasadą;

Or. de

Poprawkę złożyli Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria oraz Giovanni 
Claudio Fava

Poprawka 32
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca się o określenie niższych limitów wymiaru przyznawanej pomocy przy 
względnej redukcji różnicy między limitami dla dwóch krańcowych kategorii 
regionów w celu zabiegania delokalizacji i wynikającej z niej niszczącej konkurencji 
między obszarami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 
87 ust. 3 lit. a. Różnica ta nie powinna przekraczać 10 punktów procentowych; 

Or. it

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 33
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne uzyskują automatycznie status 
określony w art. 87 ust. 3 lit. a (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 34
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne uzyskują automatycznie status 
określony w art. 87 ust. 3 lit. a i dlatego też sugeruje, aby z taką samą uwagą 
rozważono sytuację regionów borykających się z poważnymi i ciągłymi problemami 
naturalnymi, geograficznymi czy demograficznymi;

Or. en

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 35
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje projekt dotyczący regionów peryferyjnych i uważa, iż 
małe, odległe wyspy, takie jak wyspy na Morzu Egejskim, powinny również 
automatycznie uzyskać status określony w art. 87 ust. 3 lit. a, podczas gdy szczególna 
uwaga ma być zwrócona na warunki charakterystyczne dla poszczególnych regionów;

Or. el

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 36
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne uzyskują automatycznie status 
określony w art. 87 ust. 3 lit. a, podczas gdy szczególna uwaga ma być zwrócona na 
warunki charakterystyczne dla poszczególnych regionów nie zwiększając wymiaru 
pomocy proponowanej przez Komisję;

Or. de

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 37
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne uzyskują automatycznie status 
określony w art. 87 ust. 3 lit. a, podczas gdy szczególna uwaga ma być zwrócona na 
warunki charakterystyczne dla poszczególnych regionów; wzywa do przyznania 
analogicznego statusu wyspom o liczbie ludności nie przekraczającej 5000;
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Or. el

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 38
Ustęp 3

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne uzyskują automatycznie status 
określony w art. 87 ust. 3 a, podczas gdy szczególna uwaga ma być zwrócona na 
warunki charakterystyczne dla poszczególnych regionów; zwraca się o całkowite 
rozdzielenie zwiększenia wymiaru pomocy na inwestycje, na które wydaje się 
zezwolenie w tych regionach, od poziomu ich rozwoju, aby wziąć pod uwagę trwały 
charakter występujących tam utrudnień;

Or. fr

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 39
Ustęp 4

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Brigitte Douay oraz Bernard Poignant

Poprawka 40
Ustęp 4

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do przyznania 
preferencyjnych progów interwencyjnych obszarom wiejskim, obszarom 
przechodzącym przez przekształcenia przemysłowe, regionom o poważnych i 
trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach przyrodniczych lub demograficznych, 
takim jak najbardziej wysunięte na północ regiony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 41
Ustęp 4

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do należytego poświęcenia 
uwagi obszarom wiejskim, obszarom przechodzącym przez przekształcenia 
przemysłowe, w tym obszarom górniczym, regionom o poważnych i trwałych 
niekorzystnych uwarunkowaniach przyrodniczych lub demograficznych, takim jak 
(skreślenie) regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia, regiony transgraniczne i 
górskie;

Or. es

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White oraz Cristobal 
Montoro Romero

Poprawka 42
Ustęp 4

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do należytego poświęcenia 
uwagi obszarom wiejskim, obszarom przechodzącym przez przekształcenia 
przemysłowe, regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, takim jak (skreślenie) regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia, regiony transgraniczne, wyspy i regiony i górskie;

Or. es

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan oraz Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 43
Ustęp 4

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do należytego poświęcenia 
uwagi obszarom wiejskim, obszarom przechodzącym przez przekształcenia 
przemysłowe, regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej wysunięte na północ 
regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i 
górskie; jednakże zwraca się z prośbą, by Komisja Europejska rozważyła 
opracowanie szczegółowych kryteriów, według których będzie możliwe 
identyfikowanie ww. regionów oraz udzielanie im pomocy w wysokościach 
odpowiednich do występujących tam problemów;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 44
Ustęp 4

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do należytego poświęcenia 
uwagi obszarom wiejskim, obszarom przechodzącym przez przekształcenia 
przemysłowe, regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej wysunięte na północ 
regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i 
górskie; jednakże zwraca się z prośbą, by Komisja Europejska rozważyła 
opracowanie szczegółowych kryteriów, według których będzie możliwe 
identyfikowanie ww. regionów oraz udzielanie im pomocy w wysokościach 
odpowiednich do występujących tam problemów;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 45
Ustęp 4

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do należytego poświęcenia 
uwagi obszarom wiejskim, obszarom przechodzącym przez przekształcenia 
przemysłowe, regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej wysunięte na północ 
regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i 
górskie; jednakże zwraca się z prośbą, by Komisja Europejska rozważyła 
opracowanie szczegółowych kryteriów, według których będzie możliwe 
identyfikowanie ww. regionów oraz udzielanie im pomocy w wysokościach 
odpowiednich do występujących tam problemów;

Or. pl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 46
Ustęp 4

4. podkreśla wagę wszystkich aspektów spójności i wzywa do należytego poświęcenia 
uwagi obszarom wiejskim, obszarom przechodzącym przez przekształcenia 
przemysłowe, regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej wysunięte na północ 
regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i 
górskie; jednakże zwraca się z prośbą, by Komisja Europejska rozważyła 
opracowanie szczegółowych kryteriów, według których będzie możliwe 
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identyfikowanie ww. regionów oraz udzielanie im pomocy w wysokościach 
odpowiednich do występujących tam problemów;

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 47
Ustęp 5

5. Proponuje, aby regiony efektu statystycznego zachowały status przewidziany w art. 
87 ust. 3 lit. lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej wymieniona rezolucja w 
sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej (skreślenie).
Jednocześnie proponuje, aby wymiar pomocy zróżnicowany został między 
regionami, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a, dla których proponowana jest 
pomoc w wymiarze 30%, a regionami dotkniętymi efektem statystycznym w celu 
zwiększenia wymiaru pomocy dla regionów, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a;
różnica w wymiarze pomocy powinna wynosić przynajmniej 10%;

Or. cs

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 48
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony efektu statystycznego zachowują status 
przewidziany w art. 87 ust. 3 lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej 
wymieniona rezolucja w sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej przyznając im prawo do traktowania według tych samych reguł, które 
stosuje się w stosunku do regionów objętych w ramach celu zbieżności, zgodnie z 
ogólnymi przepisami dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności;
wzywa jednak do utrzymania odpowiednich przepisów odnośnie regionów 
dotkniętych efektem statystycznym do końca okresu obowiązywania programu, tzn. 
do 2013r., nie dokonując przeglądu ich sytuacji w 2009r.;

Or. el

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

Poprawka 49
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony efektu statystycznego zachowują status 
przewidziany w art. 87 ust. 3 lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej 
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wymieniona rezolucja w sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej przyznając im prawo do traktowania według tych samych reguł, które 
stosuje się w stosunku do regionów objętych w ramach celu zbieżności, zgodnie z 
ogólnymi przepisami dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, 
lecz nalega, aby to poprawione porozumienie obowiązywało przez cały okres 2007-
2013;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 50
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony efektu statystycznego zachowują status 
przewidziany w art. 87 ust. 3 lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej 
wymieniona rezolucja w sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej przyznając im prawo do traktowania według tych samych reguł, które 
stosuje się w stosunku do regionów objętych w ramach celu zbieżności, zgodnie z 
ogólnymi przepisami dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, co 
najmniej do 30 grudnia 2013 r.;

Or. en

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 51
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony efektu statystycznego zachowują status 
przewidziany w art. 87 ust. 3 lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej 
wymieniona rezolucja w sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej przyznając im prawo do traktowania według tych samych reguł, które 
stosuje się w stosunku do regionów objętych w ramach celu zbieżności, zgodnie z 
ogólnymi przepisami dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, co 
najmniej do 30 grudnia 2013 r.;

Or. en

Poprawkę złożyli Constanze Angela Krehl oraz Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 52
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony efektu statystycznego zachowują status 
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przewidziany w art. 87 ust. 3 lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej 
wymieniona rezolucja w sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej przyznając im prawo do traktowania według tych samych reguł, które 
stosuje się w stosunku do regionów objętych w ramach celu zbieżności, zgodnie z 
ogólnymi przepisami dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, co 
najmniej do 30 grudnia 2013 r.;

Or. de

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 53
Ustęp 5

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony efektu statystycznego zachowują status 
przewidziany w art. 87 ust. 3 lit. a, wedle tego, do czego nawoływała wyżej 
wymieniona rezolucja w sprawie Trzeciego Raportu na temat spójności gospodarczej i 
społecznej przyznając im prawo do traktowania według tych samych reguł, które 
stosuje się w stosunku do regionów objętych w ramach celu zbieżności, zgodnie z 
ogólnymi przepisami dotyczącymi Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 
(skreślenie); ponieważ tego rodzaju pomoc stanowi podstawowe narzędzie dla 
osiągnięcia priorytetowego celu spójności, uważa, że dane regiony powinny móc 
dokonywać wyboru tej pomocy przez cały okres, w czasie którego obowiązywać będą 
kolejne wytyczne dotyczące pomocy państwowej; powinno to zapobiegać nakładaniu 
jakichkolwiek kar na regiony, które wykazały, iż dobrze wykorzystują środki 
pomocowe, jakie otrzymały;

Or. es

Poprawkę złożyli Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 54
Ustęp 5 a (nowy)

5a. aby zapobiec nagłemu obniżeniu wymiaru pomocy, które mogłoby zachwiać rozwój 
danych regionów, wnioskuje, aby regiony, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a, 
zostały objęte przepisami art. 87 ust. 3 lit. c ze względu na ich wzrost gospodarczy na 
okres przejściowy, w czasie którego pomoc będzie stopniowo zmniejszana, zgodnie z 
obecnymi wytycznymi dotyczącymi pomocy regionalnej oraz Trzecim Raportem na 
temat spójności gospodarczej i społecznej;

Or. es

Poprawkę złożyli Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender 
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oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 55
Ustęp 5 b (nowy)

5b. zwraca się o zezwolenie regionom, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. c i które - na 
mocy ust. 5.7 aktualnych wytycznych - uprawnione są do przejściowego okresu 
stopniowej redukcji pomocy, na zachowanie statusu, jaki przyznaje im art. 87 ust. 3 
lit. c, w okresie, w którym obowiązywać będą kolejne wytyczne dotyczące pomocy 
regionalnej;

Or. es

Poprawkę złożyli Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 56
Ustęp 5 c (nowy)

5c. wzywa Komisję do wprowadzenia przejściowego okresu zmniejszania pomocy w 
przypadku regionów, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. c, które na mocy nowego 
projektu staną się regionami pozbawionymi pomocy;

Or. es

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 57
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 58
Ustęp 6

skreślony

Or. es
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 59
Ustęp 6

skreślony

Or. el

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski oraz Adam Jerzy Bielan

Poprawka 60
Ustęp 6

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 61
Ustęp 6

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyły Constanze Angela Krehl oraz Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 62
Ustęp 6

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 63
Ustęp 6

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 64
Ustęp 6

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 65
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 66
Ustęp 6

6. popiera zamiar Komisji, by zweryfikować sytuację regionów efektu statystycznego w 
2009 r. i wnosi o utrzymanie w ich przypadku statusu przewidzianego w art. 87 ust. 3 
lit. a jeżeli ich poziom zamożności obniży się do dnia 1 stycznia 2007r. w stosunku 
do poziomu określonego w ww. artykule;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 67
Ustęp 6

6. popiera zamiar Komisji, by zweryfikować sytuację regionów efektu statystycznego w 
2009 r. i wnosi o utrzymanie ich statusu przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. a jeżeli ich 
sytuacja gospodarcza, mierzona w stosunku do średniego PKB w UE liczącej 15 
Państw Członkowskich, nie polepszy się w porównaniu z 2006 r.;

Or. el
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Poprawkę złożyli Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria oraz Giovanni 
Claudio Fava

Poprawka 68
Ustęp 6

6. popiera zamiar Komisji, by zweryfikować sytuację regionów efektu statystycznego w 
2009 r. i wnosi o utrzymanie ich statusu przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. a jeżeli ich 
sytuacja gospodarcza, mierzona w stosunku do średniego PKB w UE, nie polepszy się 
w porównaniu z 2006 r.; zwraca się do Komisji o jasne określenie, że po dokonaniu 
przeglądu ewentualna zmiana statusu danego regionu (ze statusu, o którym mowa w 
art. 87 ust. 3 lit. a, na status, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c) nie może w żaden 
sposób ograniczyć pułapu liczby ludności określonego dla każdego Państwa 
Członkowskiego na mocy art. 87 ust. 3 lit. c;

Or. it

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 69
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa, iż regiony efektu statystycznego powinny zachować status regionów, o 
których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a na czas trwania okresu planowania;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 70
Ustęp 6 a (nowy)

6a. oczekuje, że zasada dotycząca regionów efektu statystycznego uznana zostanie za 
precedens do ponownego określenia przyszłej polityki strukturalnej odpowiadającej 
stałemu procesowi rozszerzenia, oraz że specjalna uwaga poświęcona zostanie 
obecnym regionom spójności w programowaniu na lata 2014-2021;

Or. en

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Brigitte Douay oraz Bernard Poignant

Poprawka 71
Ustęp 7

7. docenia zamiar Komisji związany z przedstawieniem nowych propozycji dotyczących 
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kryteriów wyboru dla regionów, którym można przyznać pomoc dla przedsiębiorstw, 
o której mowa w art. 87 ust. 3 lit. c, i z pozostawieniem Państwom Członkowskim 
pewnej swobody działania;

Or. fr

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 72
Ustęp 7

7. docenia zamiar Komisji, by posłużyć się wskaźnikiem zatrudnienia jako 
pomocniczym wskaźnikiem obszarów kwalifikujących się, który ma być określony 
przez Państwa Członkowskie zgodnie z zapisami art. 87 ust. 3 lit. c oraz sugeruje, aby 
wskaźniki i sposób podziału środków również odpowiadały celom Strategii 
Lizbońskiej (innowacja, konkurencyjność);

Or. de

Poprawkę złożyli Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria oraz Giovanni 
Claudio Fava

Poprawka 73
Ustęp 7

7. docenia zamiar Komisji, by posłużyć się wskaźnikiem zatrudnienia jako 
pomocniczym wskaźnikiem obszarów kwalifikujących się, który ma być określony 
przez Państwa Członkowskie zgodnie z zapisami art. 87 ust. 3 lit. c; podkreśla 
jednakże konieczność wprowadzenia wskaźników, które pozwolą na uwidocznienie w 
sposób dynamiczny zjawisk rozbieżności w rozwoju regionalnych w jego różnych 
postaciach, aby umożliwić Państwom Członkowskim dokładniejsze określenie 
względnego stopnia zamożności obszarów, a w rezultacie możliwości przyznania im 
pomocy. W tym celu zwraca się do Komisji o użycie wskaźników dodatkowych, 
takich jak: poziom wzrostu PKB na jednego mieszkańca, który lepiej określa 
wymagania związane z przekształceniami w fazie równowagi terytorialnej po okresie 
zewnętrznych wymogów konkurencyjności i inne rozważenie wskaźnika bezrobocia, 
który także pokazuje poziom wzrostu gospodarczego danych obszarów. Podkreśla 
ponadto znaczenie porównania wszystkich używanych wskaźników ze średnią 
europejską;

Or. it
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Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 74
Ustęp 7 a (nowy)

7a. Uważa, że regionom gospodarczo rozwiniętym, lecz dotkniętym efektem naturalnym 
powinien automatycznie i w całości przysługiwać status regionów, o których mowa w 
art. 87 ust. 3 lit. c;

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 75
Ustęp 8

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 76
Ustęp 8

8. z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe poszerzenie obszarów kwalifikujących się na 
podstawie statutu przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. c, który pokrywa 6,7 % 
społeczeństwa Europy-25, zgodnie z limitami krajowymi określonymi przez Komisję 
oraz z wzięciem również pod uwagę istniejących między regionami różnice w 
poziomie zatrudnienia oraz zwraca się, aby obszary objęte przepisami art. 87 ust. 3 
lit. a mogły także uznane zostać za kryterium kwalifikujące;

Or. en

Poprawkę złożyli Salvatore Tatarella, Francesco Musotto, Alfonso Andria oraz Giovanni 
Claudio Fava

Poprawka 77
Ustęp 8

8. odnotowuje dodatkowe poszerzenie obszarów kwalifikujących się na podstawie 
statutu przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. c (skreślenie) zgodnie z limitami 
krajowymi określonymi przez Komisję oraz z wzięciem również pod uwagę 
istniejących między regionami różnic w poziomie zatrudnienia; jeżeli chodzi o 
całkowity pułap liczby ludności, zwraca się jednak do Komisji o przyjęcie kryteriów 
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rozdziału, które brałyby pod uwagę względny rozwój niektórych Państw 
Członkowskich, unikając nakładania surowych kar na te kraje, które charakteryzują 
się jeszcze poważnymi i obiektywnymi rozbieżnościami wewnętrznymi, wynikającymi 
również z obecności obszarów o wolniejszym rozwoju posiadającym status regionów, 
o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a. Zwraca się zatem o przyjęcie tych samych 
kryteriów rozdziału i tych samych korektorów, które przewidują obecnie 
obowiązujące wytyczne, co pozwoli na konieczne, choć niewielkie podniesienie 
całkowitego pułapu liczby ludności kwalifikującej się do udzielenia pomocy 
regionalnej w UE liczącej 25 Państw Członkowskich;

Or. it

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 78
Ustęp 8 a (nowy)

8a. uważa, że regiony rozwijające się gospodarczo powinny mieć możliwość korzystania 
z maksymalnego wymiaru pomocy określonego w art. 87 ust. 3 lit. c, aby zapobiec 
nagłej zmianie poziomu pomocy, która mogłaby przeszkodzić im w ujednoliceniu 
poczynionych postępów; 

Or. es

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 79
Ustęp 8 a (nowy)

8a. proponuje, aby Komisja zwróciła szczególną uwagę na podupadające obszary 
miejskie oraz na obszary, które przechodzą lub będą przechodzić transformację 
przemysłową i które dawniej spełniały kryteria określone w art. 7 ust. 3 lit. c, oraz 
sugeruje od tej chwili, aby pozostawiła Państwom Członkowskim margines swobody, 
by mogły podjąć działania na tych obszarach;

Or. fr

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

Poprawka 80
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca uwagę na fakt, ze wybór obszarów, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. c 
zgodnie z ust. 18 projektu RAG (regiony w trudnej sytuacji w porównaniu ze średnią 
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krajową) powinien opierać się wskaźnikach na poziomie krajowym, a nie unijnym 
oraz ze twór proponowany przez Komisje w ust. 26 projektu RAG nie jest logiczny. 
Sporządzenie prawdziwej mapy sytuacyjnej powinno odbyć się na drugim etapie, gdy 
możliwe będzie dokonanie prawdziwego porównania zdolności gospodarczej według 
wskaźników krajowych, dla których wiarygodne informacje dostępne są na 
odpowiednim poziomie przestrzennym; 

Or. en

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

Poprawka 81
Ustęp 8 b (nowy)

8b. proponuje, aby wszystkie obszary spośród regionów NUTS-II podlegające kryteriom 
PKB lub kryteriom poziomu zatrudnienia były automatycznie uznawane za 
potencjalnie kwalifikujące się do statusu obszarów, którym poznawana jest pomoc, 
oraz aby dołączyć do nich obszary NUTS-III położone w regionach nie 
kwalifikujących się jako regiony NUTS-II, lecz spełniające omawiane kryteria;

Or. en

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 82
Ustęp 9 a (nowy)

9a. uważa, iż regiony rozwijające się gospodarczo powinny zawsze kwalifikować się do 
najwyższego wymiaru pomocy na mocy art. 87 ust. 3 lit. c, aby zagwarantować, że 
postępy osiągnięte w przeszłości nie zostaną zaprzepaszczone z powodu zbyt szybkich 
i gwałtownych zmian;

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 83
Ustęp 9 a (nowy)

9a. Uważa, iż regiony rozwijające się gospodarczo powinny zawsze kwalifikować się do 
najwyższego wymiaru pomocy na mocy art. 87 ust. 3 lit. c, aby zagwarantować, że 
postępy osiągnięte w przeszłości nie zostaną zaprzepaszczone z powodu zbyt szybkich 



AM\587557PL.doc PE 364.904v01-00 26/59 AM\

PL

i gwałtownych zmian;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 84
Ustęp 9 a (nowy)

9a. Uważa, iż regiony rozwijające się gospodarczo powinny zawsze kwalifikować się do 
najwyższego wymiaru pomocy na mocy art. 87 ust. 3 lit. c, aby zagwarantować, że postępy 
osiągnięte w przeszłości nie zostaną zaprzepaszczone z powodu zbyt szybkich i gwałtownych 
zmian w poziomie poznawanej pomocy;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 85
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się do Komisji o ponaglenie Państw Członkowskich do określenia w sposób 
przejrzysty zarówno zasad gospodarczych, jak i kryteriów statystycznych, jakich 
maja one zamiar używać do określenia regionów, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. 
c. Przypomina Państwom Członkowskim, iż proces określania regionów, o których 
mowa w art. 87 ust. 3 lit. c na poziomie władz krajowych, lokalnych i regionalnych 
powinien zostać poddany konsultacjom;

Or. en

Poprawkę złożyli Bernard Poignant oraz Marie-Arlette Carlotti

Poprawka 86
Ustęp 10 a (nowy)

10a. zwraca się o automatyczne przyznanie statusu przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. c 
wyspom, które nie korzystają z przepisów art. 87 ust. 3 lit. a;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 87
Ustęp 11

11. zwraca się do Komisji z wnioskiem, aby dodatkoweza bezpieczenie nie odnosiło się 
do całkowitej liczby ludności, jakiej udzielana jest pomoc, lecz do aktualnej liczby 
ludności zamieszkującej obszary, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. c;

Or. es

Poprawkę złożyli Bernard Poignant oraz Gilles Savary

Poprawka 88
Ustęp 11

11. nalega, aby Komisja zastosowała dodatkowe zabezpieczenie gwarantujące, iż 
redukcja ze względu na obszar nie przekraczała 25% wcześniej wysokości pomocy 
przyznanej każdemu Państwu Członkowskiemu, jak miało to miejsce przy 
opracowywaniu poprzednich wytycznych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 89
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie. Jednkaże pułap proponowany przez Komisję Europejską (50% liczby 
ludności w okresie 2000-2006) wydaje się zbyt wysoki;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 90
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie. Jednkaże pułap proponowany przez Komisję Europejską (50% liczby 
ludności w okresie 2000-2006) wydaje się zbyt wysoki;

Or. en
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Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski oraz Adam Jerzy Bielan

Poprawka 91
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie. Jednkaże pułap proponowany przez Komisję Europejską (50% liczby 
ludności w okresie 2000-2006) wydaje się zbyt wysoki;

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 92
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie. Jednkaże pułap proponowany przez Komisję Europejską (50% liczby 
ludności w okresie 2000-2006) wydaje się zbyt wysoki;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec oraz Margie Sudre

Poprawka 93
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie w celu zagwarantowania, by żadne Państwo Członkowskie nie utraciło 
więcej niż 25% części społeczeństwa, która utrzymuje pomoc w latach 2000-2006;

Or. fr

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

Poprawka 94
Ustęp 11

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji Europejskiej, by zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie w celu zagwarantowania, by żadne Państwo Członkowskie nie utraciło 
więcej niż 50% części społeczeństwa, która utrzymuje pomoc w latach 2000-2006; , 
jednkaże zaleca podniesienie poziomu zabezpieczenia netto, np. to maksymalnego 
poziomu 25% redukcji (liczby wykorzystane w Wytycznych w sprawie Pomocy 
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Regionalnej z 1998r.), ponieważ umożliwiłoby to na bardziej skuteczne udzielanie 
pomocy obszarom rozwijającym się gospodarczo i pozwolilo więszej liczbie obaszrów 
przechodzących transformacje na korzystanie z pomocy publicznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 95
Ustęp 11 a (nowy)

11a. zwraca się o uznanie stopnia bezrobocia jako kryterium do wyznaczania poziomu 
przyznawanej pomocy państwowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 96
Ustęp 12

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 97
Ustęp 12

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyły Constanze Angela Krehl oraz Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 98
Ustęp 12

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 99
Ustęp 12

skreślony

Or. el

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 100
Ustęp 12

12. zauważa, (skreślenie) że w przypadku wycofywania pomocy związanego z regionami 
efektu statystycznego, gospodarcze wskaźniki regionalne powinny być sprawdzone po 
trzech latach po wejściu w życie nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej 
(RAG) oraz że na podstawie przeprowadzonej rewizji wskaźników powinna zostać 
przeprowadzona ponowna klasyfikacja regionów w różnych kategoriach, jeżeli okaże 
się to konieczne, w oparciu o rozmiary udzielanej pomocy;

Or. en

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski oraz Adam Jerzy Bielan

Poprawka 101
Ustęp 12

12. zauważa, (skreślenie) że w przypadku wycofywania pomocy związanego z regionami 
efektu statystycznego, gospodarcze wskaźniki regionalne powinny być sprawdzone po 
trzech latach po wejściu w życie nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej 
(RAG) oraz że na podstawie przeprowadzonej rewizji wskaźników powinna zostać 
przeprowadzona ponowna klasyfikacja regionów w różnych kategoriach, jeżeli okaże 
się to konieczne, w oparciu o rozmiary udzielanej pomocy;

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 102
Ustęp 12

12. zauważa, że (skreślenie) w przypadku wycofywania pomocy związanego z regionami 
efektu statystycznego, gospodarcze wskaźniki regionalne powinny być sprawdzone po 
trzech latach po wejściu w życie nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej 
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(RAG) oraz że na podstawie przeprowadzonej rewizji wskaźników powinna zostać 
przeprowadzona ponowna klasyfikacja regionów w różnych kategoriach, jeżeli okaże 
się to konieczne, w oparciu o rozmiary udzielanej pomocy;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 103
Ustęp 12

12. zauważa, że (skreślenie) w przypadku wycofywania pomocy związanego z regionami 
efektu statystycznego, gospodarcze wskaźniki regionalne powinny być sprawdzone po 
trzech latach po wejściu w życie nowych Wytycznych w sprawie Pomocy Regionalnej 
(RAG) oraz że na podstawie przeprowadzonej rewizji wskaźników powinna zostać 
przeprowadzona ponowna klasyfikacja regionów w różnych kategoriach, jeżeli okaże 
się to konieczne, w oparciu o rozmiary udzielanej pomocy;

Or. pl

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 104
Ustęp 12 a (nowy)

12a. sugeruje, aby regionalne wskażniki gospodarcze także zostały uwzględnione wśród 
celów Strategii Lizbońskiej (innowacja, konkurencyjność);

Or. de

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 105
Ustęp 12 a (nowy)

12a. wzywa, aby maksymalny wymiar pomocy dla dużych firm ustalony został na 
poziomie 20% dla wszystkich obszarów, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. c, tak by 
zachować właściwe rozróżnienie pomiędzy tymi obszarami, a obszarami, o których 
mowa w art. 87 ust. 3 lit. c;

Or. en
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Poprawkę złożył Bernard Poignant

Poprawka 106
Ustęp 12 a (nowy)

12a. zwraca się - aby uniknąć zbyt gwałtownego obniżenia progu liczby ludności - o 
zastosowanie systemu przejściowego w przypadku obszarów, o których mowa w art. 
87 ust. 3 lit. c, podobnego do mechanizmu przejściowego wprowadzonego dla 
regionów kwalifikujących się na pomcy art. 87 ust. 3 lit. a;

Or. fr

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

Poprawka 107
Ustęp 13

13. wyraża swoje zadowolenie z projektu Komisji zakładającego specjalne przyepisy w 
przypadku statusu, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lit. c na rzecz małych obszarów, 
poniżej poziomu NUTS III jeżeli rzeczywiście odnotowuje się tam znaczny poziom 
zacofania gospodarczego,gdyż stanowi to potencjalnie bardzo użyteczne narzędzie w 
rozwoju gospodarczym małych, względnie odizolowanych rynków pracy, jak 
wspólnoty wyspiarskie. Z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście fakt przyznania 
odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla MŚP;

Or. en

Poprawkę złożył Eugenijus Gentvilas

Poprawka 108
Ustęp 13

13. wyraża swoje zadowolenie z powodu projektu Komisji, by zezwolić Państwom 
Członkowskim na przyznawanie pomocy publicznej o przeznaczeniu regionalnym w 
celu zaradzenia szczególnym problemom gospodarczym, z włączeniem 
zlokalizowanych różnic regionalnych, poniżej poziomu NUTS III, które wyrażają się 
w niższym PKB, wyższym wskaźniku bezrobocia lub innych uznanych wskaźnikach 
gospodarczych, poprzez przyznanie możliwości udzielania pomocy publicznej 
również dużym przedsiębiorstwom. Z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście fakt 
przyznania odpowiedniego dodatkowego wsparcia dla MŚP. Zaleca, aby Komisja 
zezwoliła Państwom Członkowskim na wykorzystanie pomocy publicznej (w 
regionach niekwalifikujących się) w przypadku przedsiębiorstw regionalnych 
odnoszących straty z powodu wzrostu konkurencji z przedsiębiorstwami z krajów nie 
należących do UE;

Or. en
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 109
Ustęp 13 a (nowy)

13a. zwraca się do Komisji, aby przewidziała ona zwiększenie wymiaru pomocy dla 
najmniejszych przedsiębiorstw, przede wszystkim, gdy występują one na odległych 
rynkach;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 110
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla w tym kontekście znaczenie zapewnienia silnej synergii pomiędzy 
przyszłym Funduszem wyzwań Globalizacji przeznaczonym na rozwiązywanie 
szczegółowych problemów gospodarczych zspowodowanych restrukturyzacją, a 
Wytycznymi w sprawie Pomocy Regionalnej;

Or. en

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Brigitte Douay oraz Bernard 
Poignant

Poprawka 111
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla jednak użyteczność innych wskaźników (takich jak ewolucja struktury 
zatrudnienia, starzenie się ludności czy odsetek ludności migrującej) pozwalających 
na lepszą ocenę trudności rozwojowych niektórych regionów, przede wszystkim 
regionów, które cierpią na stopniowe upustynnianie się;

Or. fr

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai oraz Bernard Poignant

Poprawka 112
Ustęp 14

14. rozumie, że dostateczna pomoc operacyjna dla regionów o niekorzystnych 
uwarunkowaniach strukturalnych jest właściwym sposobem na uzupełnienie pomocy 
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inwestycyjnej w tych regionach i z zadowoleniem przyjmuje chęć Komisji do 
przyznania elastyczności Państwom Członkowskim w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai oraz Bernard Poignant

Poprawka 113
Ustęp 14 a (nowy)

14a. żałuje jadnak, że jedynie niekorzystne uwarunkowania strukturalne regionów 
najbardziej peryferyjnych i regionów o słabym zagęszczeniu ludności brane są pod 
uwagę, podczas gdy badania pokazują jasno dodatkowe koszty związane z różnymi 
formami działalności gospodarczej ponoszone przez obszary górskie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Bernard Poignant oraz Gilles Savary

Poprawka 114
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zwraca się, aby na obszarach przechodzących silne trudności gospodarcze, o których 
mowa w pkt. 27 projektu komunikatu Komisji, pomoc przyznawano również dużym 
przedsiębiorstwom;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 115
Ustęp 14 a (nowy)

14a. uważa, iż elastyczność powinna charakteryzować regionalne wytyczne w sprawie 
pomocy publicznej w przypadku niektórych środków pomocowych przyznawanych 
jedynie tam, gdzie jedno Państwo Członkowskie UE kwalifikowane jest do projektu i 
działa przeciw regionom nie należącym do UE na rzecz zagranicznych (nieunijnych) 
projektów inwestycyjnych. Tego rodzaju elastyczność powinna pomagać regionom w 
zabezpieczaniu projektów i jednocześnie gwarantować, że regionalne wytyczne w 
sprawie pomocy publicznej lepiej odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą w 
otwartej gospodarce globlanej;

Or. en
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 116
Ustęp 15

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria oraz Giovanni 
Claudio Fava

Poprawka 117
Ustęp 15

15. oczekuje od Komisji rozpatrzenia możliwości przyznania pomocy operacyjnej w 
przypadku obszarów, które od 2007r. nie będą już korzystać ze statusu, o którym 
mowa w art. 87 ust. 3 lit. a, orza przyznania odpowiedniej, dodatkowej pomocy 
operacyjnej regionom o niekorzystnych warunkach przyrodniczych, geograficznych 
lub demograficznych;

Or. it

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 118
Ustęp 15

15. oczekuje od Komisji rozpatrzenia możliwości przyznania odpowiedniej, dodatkowej 
pomocy operacyjnej - w zależności od kosztów dodatkowych generowanych w 
wyniku poważnych, trwałych i niekorzystnych uwarunkowań przyrodniczych lub 
demograficznych - regionom o niekorzystnych warunkach przyrodniczych, 
geograficznych lub demograficznych;

Or. fr

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai oraz Bernard Poignant

Poprawka 119
Ustęp 15

15. oczekuje od Komisji rozpatrzenia możliwości przyznania odpowiedniej dodatkowej 
pomocy operacyjnej regionom o niekorzystnych warunkach przyrodniczych, 
geomorficznych, geograficznych lub demograficznych;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 120
Ustęp 16

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 121
Ustęp 16

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt ustanowienia przez Komisję efektywnego wskaźnika 
maksymalnej różnicy pomocy w odniesieniu do regionów przyjmujących pomoc i 
graniczących z regionami uzyskującymi pomoc w większym wymiarze bez uciekania 
się do obniżania limitów przyznawanej pomocy dla obszarów uzyskujących większe 
wsparcie. Zaleca, aby przepis ten odnosił się również do regionów będących w tej 
samej sytuacji, lecz posiadających granicę morską z regionami uzyskującymi pomoc 
w większym wymiarze bez uciekania się do obniżania limitów przyznawanej pomocy 
dla obszarów uzyskujących większe wsparcie;

Or. el

Poprawkę złożyli Konstantinos Hatzidakis oraz Nikolaos Vakalis

Poprawka 122
Ustęp 16

16. z zadowoleniem przyjmuje fakt ustanowienia przez Komisję efektywnego wskaźnika 
maksymalnej różnicy pomocy w odniesieniu do regionów przyjmujących pomoc i 
graniczących z regionami uzyskującymi pomoc w większym wymiarze bez uciekania 
się do obniżania limitów przyznawanej pomocy dla obszarów uzyskujących większe 
wsparcie; wzywa do przyjęcia analogicznego przepisu w przypadku regionów 
posiadających granicę morską;

Or. el
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Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 123
Ustęp 17

17. docenia fakt przyznania Państwom Członkowskim przez Komisję możliwości 
przydzielenia MŚP (skreślenie) środków pomocy państwa o przeznaczeniu 
regionalnym;

Or. de

Poprawkę złożyli Francesco Musotto, Salvatore Tatarella, Alfonso Andria oraz Giovanni 
Claudio Fava

Poprawka 124
Ustęp 17

17. docenia fakt przyznania Państwom Członkowskim przez Komisję możliwości 
przydzielenia MŚP istotnych dodatkowych środków pomocy państwa o przeznaczeniu 
regionalnym; proponuje także ujednolicenie w górę tego rodzaju zwiększenia 
przewidując jedyny pułap w wysokości 20% dla małych bądź średnich 
przedsiębiorstw, tak by nie hamować procesu rozwoju małych przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 125
Ustęp 17 a (nowy)

17a. wzywa Komisję do zbadania, czy maksymalne poziomy pomocy do 50% (tam, gdzie 
jest to w zasadzie możliwe) nie są zbyt wysokie z punktu widzenia rynkowego; jest 
zdania, iż możłiwe byłoby powstanie przedsiębiorstwa o tak wysokiej części 
dofinansowania bez kapitału własnego, co sprzeczne jest z zasadą odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej;

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 126
Ustęp 17 a (nowy)

17a. nalega na Komisję aby zezwoliła na zwiększenie pomocy w dziedzinie innowacji, 
badań naukowych i rozwoju, zamiany aktulanych modeli produkcji na modele 
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trwałe i oparte o wiedzę oraz w dziedzinie nowych przedsiębiorstw i inwestycji w celu 
poprawy poziomu kwalifikacji siły roboczej, zgodnie ze Strategią Lizbońską;

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 127
Ustęp 17 b (nowy)

17b. nalega, aby Komisja prężniej działała na rzecz zapobiegania odpływowi inicjatywy 
prywatnej, który wynika z niedostatków mechanizmów rynkowych będących 
skutkiem nieskutecznego działania pomocy publicznej;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 128
Ustęp 18

18. uważa, że wytyczne horyzontalne powinny dostarczać Państwom Członkowskim i 
regionom większego marginesu działalnia aby poprawić - poprzez konkretnie 
zorientowane środki - międzynarodową konkurencyjność unijnego obszaru 
gospodarczego zgodnie ze Strategią Lizbońską;

Or. de

Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 129
Ustęp 18

18. uważa również, że w wytycznych dotyczących pomocy horyzontalnej powinny zostać 
należycie uwzględnione różnice terytorialne tak, aby nie naruszyć celu spójności - z 
tego powodu powinny zostać zachowane ich aktualne proporcje;

Or. es
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 130
Ustęp 19

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 131
Ustęp 19

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Eugenijus Gentvilas

Poprawka 132
Ustęp 19

19. wzywa zatem Komisję do dodatkowego podniesienia limitów wymiaru pomocy 
publicznej tak, aby wziąć pod uwagę regionalny element składowy na korzyść 
uboższych regionów, uwzględniajcą, że przedsiębiorstwa działające w tych regionach 
odnoszą straty spowodowane zwiększoną konkurencją z przedsiębiorstwami z poza 
krajów UE, w przypadku, gdy pomoc publiczna jest przydzielana na podstawie 
nowych wytycznych dotyczących pomocy horyzontalnej. Te dodatkowe środki w 
ramach pomocy horyzontalnej powinny być zróżnicowane odpowiednio do kategorii 
wymiaru pomocy regionalnej określonych w art. 41-46 projektu wytycznych 
dotyczących pomocy regionalnej;

Or. en

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

Poprawka 133
Ustęp 19 a (nowy)

19a. ostrzega, iż redukcja wymiaru pomocy (art. 87 ust. 3 lit. c) z 15%20% do 10%15% 
może okzać się zbyt niska, by zadziałać jako zachęta dla firm do powstawania lub 
rozwijania się na obszarach wiejskich, gdzie koszty operacyjne związane z 
prowadzeniem działalności mogą być wyższe, niż na obszarach miejskich, oraz 
zaleca, by maksymalny wymiar pomocy w wysokości 20% ustanowiony został na 
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poziomie UE w przypadku pomocy dla obszarów, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. 
c, bez względu na sposób, w jaki określono te obszary, przy czym Państwa 
Członkowskie powinny korzystać z elastyczności w celu zróżnicowana wymiaru 
pomocy, jeżeli takowe uznają za korzystne;

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 134
Ustęp 19 a (nowy)

19a. z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji określony w ust. 41 projketu wytycznych 
dla regionalnej pomocy krajowej na okres 2007-2013 na rzecz wymiaru pomocy 
regionalnej w regionach najuboższych oraz w ust. 42 na rzecz regionów 
peryferyjnych, lecz nalega, by każdy z wymiarów zwiększony został o 5% odnosząc 
się do ust. 43, 44, i 45 w przypadku regionów, o których tam mowa;

Or. en

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 135
Ustęp 20

20. popiera zaproponowaną przez Komisję definicję pierwotnej inwestycji i w 
szczególności rozróżnienie pomiędzy kwalifikującymi się wydatkami MŚP i dużych 
firm, jak przewiduje ust. 31 i kolejne ust. wytycznych w sprawie pomocy regionalnej,
pragnie jednak przyznania większej elastyczności biorąc pod uwagę ewentualne 
sytuacje specyficzne, gdy jest to uzasadnione;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 136
Ustęp 20

20. popiera zaproponowaną przez Komisję definicję pierwotnej inwestycji i w 
szczególności rozróżnienie pomiędzy kwalifikującymi się wydatkami MŚP i dużych 
firm, jak przewiduje ust. 31 i kolejne ust. wytycznych w sprawie pomocy 
regionalnej; jednakże zwraca się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie, czy na 
podstawie projektowanych Wytycznych, oprócz produktów również świadczenie 
usług kwalifikuje się do objęcia pomocą.
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Ponadto uważa, iż w zakresie definicji inwestycji początkowej aktualny wymóg, by 
w wyniku inwestycji produkt lub proces produkcji podlegał zasadniczej zmianie w 
drodze racjonalizacji, dywersyfikacji lub modernizacji, został utrzymany, gdyż 
wydaje się mniej  restrykcyjny niż wymóg wprowadzenia na rynek całkowicie 
nowego produktu.

Zwraca się do Komisji Europejskiej o doprecyzowanie, czy pojęcie „wejście na nowy 
rynek produktów”, o którym mowa w pkt. 31 tiret 3 projektowanych Wytycznych 
odnosi się do danej firmy (przedsiębiorca zaczyna wytwarzać nowy produkt, który 
był obecny na rynku, ale nie był przedmiotem działalności tego przedsiębiorcy), czy 
też chodzi o produkcję produktów innowacyjnych, których wcześniej nie było na 
rynku;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 137
Ustęp 20

20. popiera zaproponowaną przez Komisję definicję pierwotnej inwestycji i w 
szczególności rozróżnienie pomiędzy kwalifikującymi się wydatkami MŚP i dużych 
firm, jak przewiduje ust. 31 i kolejne ust. wytycznych w sprawie pomocy 
regionalnej;

Jednakże zwraca się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie, czy na podstawie 
projektowanych Wytycznych, oprócz produktów również świadczenie usług 
kwalifikuje się do objęcia pomocą.

Ponadto uważa, iż że w zakresie definicji inwestycji początkowej aktualny wymóg, 
by w wyniku inwestycji produkt lub proces produkcji podlegał zasadniczej zmianie 
w drodze racjonalizacji, dywersyfikacji lub modernizacji został utrzymany, gdyż 
wydaje się mniej restrykcyjny niż wymóg wprowadzenia na rynek całkowicie 
nowego produktu.

Zwraca się do Komisji Europejskiej o doprecyzowanie, czy pojęcie „wejście na nowy 
rynek produktów”, o którym mowa w pkt. 31 tiret 3 projektowanych Wytycznych 
odnosi się do danej firmy (przedsiębiorca zaczyna wytwarzać nowy produkt, który 
był obecny na rynku, ale nie był przedmiotem działalności tego przedsiębiorcy), czy 
też chodzi o produkcję produktów innowacyjnych, których wcześniej nie było na 
rynku;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 138
Ustęp 20 a (nowy)

20a. zaleca, aby Komisja odwołała przepis wprowadzający termin podjęcia decyzji 
wynoszący dwanaście miesięcy od czasu przedłożenia wniosku i sześć miesięcy od 
rozpoczęcia prac nad projektem oraz by utrzymała wcześniejsze porozumienie, gdyż 
przez to w tej sytuacji prace nad projektem nie mogą rozpocząć się przed 
przedłożeniem wniosku;

Or. cs

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 139
Ustęp 20 b (nowy)

20b. zaleca, aby Komisja odwołała przepis, na mocy którego wymagane jest przedłożenie 
zawiadomienia w przypadku projektów o kosztach kwalifikujących się 
przekraczających 100 mln euro, bez względu na poziom przyznawanej pomocy, oraz 
by utrzymała wcześniejsze porozumienie, na mocy którego zawiadomienie 
wymagane jest jeżeli poziom przyznawanej pomocy przekracza ustalony limit;

Or. cs

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 140
Ustęp 20 c (nowy)

20c. zaleca, by Komisja odwołała limit czasowy w przypadku kosztów kwalifikujących się 
w formie leasingu, ponieważ - z punktu widzenia gospodarczego - nie jest ani 
skuteczne, ani właściwe ograniczanie okresu leasingowego do pięciu lat odnosząc 
się jedynie do argumentu, iż własność utrzymywana będzie przez okres pięciu lat, 
gdyż warunek do jej zachowania związany jest z innymi przepisami;

Or. cs

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 141
Ustęp 20 d (nowy)

20d. proponuje, by - w świetle obecnych praktyk - Komisja zezwoliła Państwom 
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Członkowskim na nieokreślanie jedynie jednej waluty stosowanej do wyznaczania 
kursu "w dniu, gdy wpływa wniosek o przyznanie pomocy" na projekty będące 
częścią przyjętych programów, gdyż szczegółowy poziom pomocy musi być znany już 
w chwili oceniania projektu, a nie jedynie w dniu podjęcia decyzji;

Or. cs

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 142
Ustęp 20 e (nowy)

20e. wzywa Komisję do bardziej precyzyjnego określenia co stanowi koszty kwalifukujące 
się w celu umożliwienia dokładniejszego wyznaczenia kategorii oraz by podjęcie 
decyzji w sprawie zakwalifikowania wydatków mogło pozostać w gestii Państw 
Członkowskich;

Or. cs

Poprawkę złożyli Bernard Poignant oraz Gilles Savary

Poprawka 143
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wnioskuje, aby określenie inwestycji początkowej wyrażnie zawierało zwyżkę 
zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw, którą należy wspierać jak rozszerzenia;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 144
Ustęp 21 a (nowy)

21a. nalega, by Komisja stosowała ocenę kształtującą, ex-ante i ex-post, oraz by brała 
pod uwagę różne aspekty zewnętrzne, zarówno pozytywne, jak i negatywne, w celu 
przeanalizowania skutku, jaki pomoc publiczna wyeira na różne sektory rynku;

Or. pt
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Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 145
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wzywa Komisję, by zniosła dwunastomiesięczny okres maksymalny, w czasie którego 
Państwa Członkowskie mają rozpatrzyć wnioski o przyznanie pomocy (okres ten 
skrócony zostaje do sześciu miesięcy, jeżeli beneficjent rozpoczyna prace nad 
projektem), ponieważ może to spowodować poważne trudności w zarządzaniu 
pomocą, a nawet skłonić Państwa Członkowskie do przyznania pomocy przed 
właściwym rozpatrzeniem wniosków, jedynie by nie przekroczyć omawianego 
okresu, co przyniesie skutki sprzeczne z zakładanym celem przyznawania pomocy w 
mniejszym, lecz skuteczniejszym wymiarze;

Or. es

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 146
Ustęp 22

22. z zadowoleniem przyjmuje intencję Komisji dotyczącą wymogu, aby kwalifikujące się 
wartości niematerialne i prawne musiały pozostawać w kwalifikującym się regionie, 
co zostanie zapewnione poprzez szereg warunków określonych w ust. 53 projektu 
wytycznych na okres 2007-2013; jednakże wyjaśnienia wymaga, czy przeniesienie 
przedsięwzięcia z jednego obszaru kwalifikowanego do innego obszaru 
kwalifikowanego również stanowi naruszenie warunku dopuszczającego pomoc 
przeznaczoną na sfinansowanie danej inwestycji, czy też dopiero przeniesienie 
inwestycji do obszaru niekwalifikowanego rodzi określone sankcje;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 147
Ustęp 22

22. z zadowoleniem przyjmuje intencję Komisji dotyczącą wymogu, aby kwalifikujące się 
wartości niematerialne i prawne musiały pozostawać w kwalifikującym się regionie, 
co zostanie zapewnione poprzez szereg warunków określonych w ust. 53 projektu 
wytycznych na okres 2007-2013; jednakże wyjaśnienia wymaga, czy przeniesienie 
przedsięwzięcia z jednego obszaru kwalifikowanego do innego obszaru 
kwalifikowanego również stanowi naruszenie warunku dopuszczającego pomoc 
przeznaczoną na sfinansowanie danej inwestycji, czy też dopiero przeniesienie 
inwestycji do obszaru niekwalifikowanego rodzi określone sankcje;
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Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 148
Ustęp 22

22. z zadowoleniem przyjmuje intencję Komisji dotyczącą wymogu, aby kwalifikujące się 
wartości niematerialne i prawne musiały pozostawać w kwalifikującym się regionie, 
co zostanie zapewnione poprzez szereg warunków określonych w ust. 53 projektu 
wytycznych na okres 2007-2013; jednakże wyjaśnienia wymaga, czy przeniesienie 
przedsięwzięcia z jednego obszaru kwalifikowanego do innego obszaru 
kwalifikowanego również stanowi naruszenie warunku dopuszczającego pomoc 
przeznaczoną na sfinansowanie danej inwestycji, czy też dopiero przeniesienie 
inwestycji do obszaru niekwalifikowanego rodzi określone sankcje;

Or. pl

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan oraz Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 149
Ustęp 22

22. z zadowoleniem przyjmuje intencję Komisji dotyczącą wymogu, aby kwalifikujące się 
wartości niematerialne i prawne musiały pozostawać w kwalifikującym się regionie, 
co zostanie zapewnione poprzez szereg warunków określonych w ust. 53 projektu 
wytycznych na okres 2007-2013; jednakże wyjaśnienia wymaga, czy przeniesienie 
przedsięwzięcia z jednego obszaru kwalifikowanego do innego obszaru 
kwalifikowanego również stanowi naruszenie warunku dopuszczającego pomoc 
przeznaczoną na sfinansowanie danej inwestycji, czy też dopiero przeniesienie 
inwestycji do obszaru niekwalifikowanego rodzi określone sankcje;

Or. pl

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 150
Ustęp 23

23. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że tymczasowa (skreślenie) pomoc operacyjna będzie 
przyznawana; wzywa jednakże do przeniesienia regionów z obszaru (a) do obszaru 
(b) oraz do przyznania regionom z obszaru (c) statusu regionów, którym nie 
udzielana jest pomoc, które to przeniesienie powinno odbywać się stopniowo, aby 
zapobiec wszelkim przejawom dyskryminacji lub pogłębianiu istniejących różnic 
strukturalnychz powodu zaprzestania pomocy uznanej za skuteczną;
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Or. es

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 151
Ustęp 23

23. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że tymczasowa i degresywna pomoc operacyjna 
będzie nadal przyznawana regionom, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a pod 
warunkiem, że jej przeznaczeniem będą jasno określone problemy związane z 
rozwojem regionalnym oraz że będzie ona proporcjonalna; jednakże zobowiązuje 
Komisję Europejską do bardziej precyzyjnego określenia kryteriów dopuszczalności 
pomocy operacyjnej;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 152
Ustęp 23

23. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że tymczasowa i degresywna pomoc operacyjna 
będzie nadal przyznawana regionom, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a pod 
warunkiem, że jej przeznaczeniem będą jasno określone problemy związane z 
rozwojem regionalnym oraz że będzie ona proporcjonalna; jednakże zobowiązuje 
Komisję Europejską do bardziej precyzyjnego określenia kryteriów dopuszczalności 
pomocy operacyjnej;

Or. pl

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan oraz Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 153
Ustęp 23

23. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że tymczasowa i degresywna pomoc operacyjna 
będzie nadal przyznawana regionom, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a pod 
warunkiem, że jej przeznaczeniem będą jasno określone problemy związane z 
rozwojem regionalnym oraz że będzie ona proporcjonalna; jednakże zobowiązuje 
Komisję Europejską do bardziej precyzyjnego określenia kryteriów dopuszczalności 
pomocy operacyjnej;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 154
Ustęp 23

23. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że tymczasowa i degresywna pomoc operacyjna 
będzie nadal przyznawana regionom, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. a pod 
warunkiem, że jej przeznaczeniem będą jasno określone problemy związane z 
rozwojem regionalnym oraz że będzie ona proporcjonalna; jednakże zobowiązuje 
Komisję Europejską do bardziej precyzyjnego określenia kryteriów dopuszczalności 
pomocy operacyjnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 155
Ustęp 23 a (nowy)

23a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pomoc operacyjna, która nie jest jednocześnie 
degresywna i ograniczona w czasie, będzie dalej przyznawana regionom 
borykającym się ze stałymi, trudnymi uwarunkowaniami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 156
Ustęp 24

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne oraz o niskim zaludnieniu 
będą nadal otrzymywać operacyjną pomoc na dodatkowe koszty związane z 
transportem, pokreśla jednak znaczenie wyjścia poza ramy stricte krajowe nie 
ograniczjąc pomocy jedynie do rekompensaty za dodatkowe koszty związane z 
transportem, które generuje przewóz towarów w obrębie granic danego państwa;

Or. fr

Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 157
Ustęp 24

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne oraz o niskim zaludnieniu 
będą nadal otrzymywać operacyjną pomoc transportową, oraz wzywa Komisję do 
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analogicznego zezwolenia na przyznawanie pomocy operacyjnej związanej z 
transportem regionom borykającym się z poważnymi i stałymi uwarunkowaniami 
natury przyrodniczej, geograficznej lub demograficznej;

Or. en

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

Poprawka 158
Ustęp 24

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne oraz o niskim zaludnieniu 
będą nadal otrzymywać operacyjną pomoc transportową, jeżeli będą one spełniać 
pewne obiektywne kryteria zgodnie z ust. 79 projektu wytycznych; oraz pod 
warunkiem, że zasady zamówień publicznych zapewniać będą uczciwe ustalanie cen 
przez przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc publiczną;

Or. en

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 159
Ustęp 24

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne oraz o niskim zaludnieniu 
będą nadal otrzymywać operacyjną pomoc transportową, jeżeli będą one spełniać 
pewne obiektywne kryteria zgodnie z ust. 79 projektu wytycznych; wzywa jednak do 
przyznawania operacyjnej pomocy transportowej także regionom położonym na 
wyspach z powodu analogicznych problemów, jakie powoduje ich położenie 
geograficzne;

Or. el

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Antonio López-
Istúriz White oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 160
Ustęp 24

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regiony peryferyjne oraz o niskim zaludnieniu 
będą nadal otrzymywać operacyjną pomoc transportową, jeżeli będą one spełniać 
pewne obiektywne kryteria zgodnie z ust. 79 projektu wytycznych; z zadowoleniem 
przyjmuje także fakt, iż zgoda na przyznawanie pomocy ww. sektorowi (biorąc pod 
uwagę, iż pomoc ta służy promowaniu spójnej strategii rozwoju regionalnego) będzie 
obejmować inne obszary Unii Europejskiej, które ograniczone są z powodu 
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występowania przeszkód naturalnych, takich ja morza, ponieważ tego rodzaju 
pomoc wspiera lepszą integrację gospodarczą w obrębie obszaru Wspólnoty;

Or. es

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 161
Ustęp 24 a (nowy)

24a. zwraca się do Komisji o zezwolenie na udzielanie pomocy operacyjnej pokrywającej 
dodatkowe koszty transportu między zainteresowanymi regionami, między tymi 
regionami i krajami, których stanowią część oraz innymi państwami, również tymi, 
które położone są poza terytorium UE, a przede wszystkim w obrębie tej samej strefy 
geograficznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 162
Ustęp 24 b (nowy)

24b. oczekuje od Komisji, iż weźmie pod uwagę fakt, że dodatkowe koszty transportu 
związane są także z surowcami i półproduktami;

Or. fr

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 163
Ustęp 25

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyli Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 164
Ustęp 25

25. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie, w zależności 
od zidentyfikowanych kosztów dodatkowych, pod pewnymi warunkami regionom o 
poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach przyrodniczych lub 
demograficznych, jak regiony o niskiej gęstości zaludnienia, regiony cierpiące na 
odpływ ludności oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;

Or. fr

Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 165
Ustęp 25

25. sugeruje, by pomoc operacyjna, nie będąca pomocą czasową, ani degresywną, była 
również przyznawana selektywnie, pod pewnymi warunkami regionom o poważnych i 
trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach przyrodniczych lub demograficznych, jak 
najbardziej wysunięte na północ regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz 
wyspy, regiony transgraniczne i górskie;

Or. en

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Antonio López-Istúriz White, Antonio López-
Istúriz White oraz Cristobal Montoro Romero

Poprawka 166
Ustęp 25

25. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie, pod pewnymi 
warunkami regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, jak (skreślenie) regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia wyspy, regiony transgraniczne i górskie;

Or. es
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 167
Ustęp 25

25. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie, pod pewnymi 
warunkami regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, jak najbardziej wysunięte na północ regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;
jednakże zobowiązuje Komisję Europejską do precyzyjnego określenia kryteriów 
dopuszczalności pomocy operacyjnej w ww. regionach;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 168
Ustęp 25

25. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie, pod pewnymi 
warunkami regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, jak najbardziej wysunięte na północ regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;
jednakże zobowiązuje Komisję Europejską do precyzyjnego określenia kryteriów 
dopuszczalności pomocy operacyjnej w ww. regionach;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 169
Ustęp 25

25. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie, pod pewnymi 
warunkami regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, jak najbardziej wysunięte na północ regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;
jednakże zobowiązuje Komisję Europejską do precyzyjnego określenia kryteriów 
dopuszczalności pomocy operacyjnej w ww. regionach;

Or. pl
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Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan oraz Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 170
Ustęp 25

25. sugeruje, by pomoc operacyjna była również przyznawana selektywnie, pod pewnymi 
warunkami regionom o poważnych i trwałych niekorzystnych uwarunkowaniach 
przyrodniczych lub demograficznych, jak najbardziej wysunięte na północ regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz wyspy, regiony transgraniczne i górskie;
jednakże zobowiązuje Komisję Europejską do precyzyjnego określenia kryteriów 
dopuszczalności pomocy operacyjnej w ww. regionach;

Or. pl

Poprawkę złożyli Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti oraz Bernard Poignant

Poprawka 171
Ustęp 25 a (nowy)

25a. wnioskuje, by pomoc operacyjna w sektorze transportowym, na którą wyrażono 
zgodę w przypadku wysp, nie była ani degresywna, ani ograniczona w czasie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti oraz Bernard Poignant

Poprawka 172
Ustęp 25 b (nowy)

25b. zwraca się o uznanie faktu, że pomoc bezpośrednia w sektorze transportu może 
przyczynić się do lepszej integracji gospodarczej wysp w obszarze wspólnotowym i 
pozwolić im na osiągnięcie korzyści wynikających z położenia geograficznego w 
obszarach morskich otaczających Europę;

Or. fr

Poprawkę złożyli Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti oraz Bernard Poignant

Poprawka 173
Ustęp 25 c (nowy)

25c. zwraca się do Komisji o zachowanie pojęcia "dyskryminacji pozytywnej", które jest 
jedynie wyrazem bezstronności i powrotu do równowagi w porównaniu z trwałymi 
przeszkodami strukturalnymi; ten rodzaj "dyskryminacji" jest jeszcze bardziej 
uzasadniony, gdy dana wyspa boryka się z wieloma niekorzystnymi 
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uwarunkowaniami naraz (np. wyspa będąca terenem górskim, wyspa-archipelag czy 
kwestie demograficzne);

Or. fr

Poprawkę złożyli Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti oraz Bernard Poignant

Poprawka 174
Ustęp 25 d (nowy)

25d. wnioskuje, aby przedsiębiorstwa działające na wyspach mogły - m. in. dzięki pomocy 
państwa skierowanej do regionów - wejść na szeroki rynek europejski na tych 
samych zasadach równości i możliwości, co przedsiębiorstwa działające na 
kontynencie, by mogły korzystać z pomocy publicznej przeznaczonej dla regionów, 
aby sprzyjać ich różnorodności, poprawić produktywność, odczuwalnie zmniejszyć 
różnice w zakresie zarządzania negatywnego spowodowane położeniem oraz sprzyjać 
wzmocnieniu praktyk mających na celu ochronę środowiska naturalnego;

Or. fr

Poprawkę złożyli Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti oraz Bernard Poignant

Poprawka 175
Ustęp 25 e (nowy)

25e. zwraca się o sporządzenie listy rodzajów pomocy publicznej, na które zezwolono, na 
rzecz wysp, która może dotyczyć na przykład: 

- pomocy bezpośredniej w niektórych przypadkach działalności handlowej lub 
usługowej, mającej za zadanie występować w roli usług publicznych na obszarach 
wiejskich na wyspach,

- preferencyjnych taryf dla mieszkańców w zakresie transportu morskiego i 
lotniczego,

- powstawania usług publicznych dobrej jakości i w obrębie danego obszaru 
świadczonych przez podmioty prywatne, korzystające z pomocy,

- w zakresie ogólnym, obniżenia kosztów generowanych przez transport materiałów 
niezbędnych do produkcji towarów przeznaczonych na rynki europejskie lub na 
rynek międzynarodowy, poprzez pomoc bezpośrednią na rzecz przedsiębiorstw;

- przepisów mających na celu wprowadzenie przeciwwagi dla wąskiego wymiaru 
rynku lokalnego i sprzyjanie eksportowi,

- przepisów podatkowych lub zwolnień z podatku mogących sprzyjać inwestycjom 
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produkcyjnym przedsiębiorstw i różnorodności prowadzonej działalności, itp;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 176
Ustęp 27

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 177
Ustęp 27

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyli Adam Jerzy Bielan oraz Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 178
Ustęp 27

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 179
Ustęp 27

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 180
Ustęp 27

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 181
Ustęp 27 a (nowy)

27a. podkreśla, iż- w perspektywie unijnych celów z Lizbony i Barcelony - powinna wejść 
w życie kolejna modernizacja zasad przyznawania pomocy publicznej na badania 
naukowe i rozwój związana z regionalną pomocą publiczną,

Or. en

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

Poprawka 182
Ustęp 28

28. podkreśla, że przedsiębiorstwa powinny zostać zobowiązane do zachowania 
inwestycji finansowanych z pomocy publicznej w regionie przez co najmniej 10 lat;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 183
Ustęp 28

28. uznaje, że obowiązek podtrzymania inwestycji w tych regionach został ogólnie 
ustalony na okres co najwyżej pięciu lat; wzywa ponadto do połączenia tej zasady z 
pewną elastycznością, aby nie przeszkodzić w innowacji w wymianie instalacji i 
wyposażenia, które stało się już przestarzałe w ciągu pięcioletniego okresu z powodu 
szybkich zmian technologicznych, pod warunkiem utrzymania rozwoju 
gospodarczego w danym regionie;

Or. en
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Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 184
Ustęp 28 a (nowy)

28a. zwraca się jednak do Komisji o niedopuszczanie przekazywania pomocy publicznej 
przedsiębiorstwom, które przenoszą działalność do innego regionu w Europie oraz o 
żądanie zwrotu pomocy publicznej wypłaconej przedsiębiorstwu, które pragnie 
przenieść całość lub część swojej działalności do innego kraju UE lub poza jej 
terytorium;

Or. fr

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

Poprawka 185
Ustęp 29

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 186
Ustęp 29

29. z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości możliwość, jaką dysponują wobec MŚP 
Państwa Członkowskie, polegającą na zmniejszeniu niniejszego okresu pięciu lat do 
najmniej trzech lat celem utrzymania inwestycji lub utworzonych miejsc pracy;

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 187
Ustęp 30

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender 
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orazAntolín Sánchez Presedo

Poprawka 188
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do określenia wspólnych wytycznych odzyskiwania pomocy w 
przypadku, gdy wyżej wymienione zobowiązania nie będą respektowane;

Or. es

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 189
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do określenia - zgodnie z zasadą proporcjonalności - szczegółowych 
zasad odzyskiwania pomocy w przypadku, gdy wyżej wymienione zobowiązania nie 
będą respektowane;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 190
Ustęp 30

30. wzywa Komisję do określenia szczegółowych zasad odzyskiwania pomocy w 
przypadku, gdy wyżej wymienione zobowiązania nie będą respektowane oraz 
podkreśla, że pomoc unijna dla przedsiębiorstwa, które przenosi swoją produkcję, 
nie przynosi żadnej, europejskiej wartości dodanej i musi zatem być unikana;

Or. de

Poprawkę złożyli Gilles Savary oraz Bernard Poignant

Poprawka 191
Ustęp 30

30a. zwraca się do Komisji - mając na uwadze cele konstrukcji europejskiej i europejską 
politykę spójności, mającą na celu konwergencję gospodarczą i społeczną dzięki 
osiąganiu tego samego poziomu rozwoju przez regiony Europy - o czuwanie, aby 
całkowity podział na obszary w przypadku pomocy publicznej na rzecz regionów 
oraz celu związanego z konkurencyjnością i poziomem zatrudnienia w polityce 
regionalnej nowej generacji, nie miał niewłaściwego wpływu na fałszywą 
konkurencję między regionami Państw Członkowskich oraz by nie finansowano w 
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ten sposób przenoszenia produkcji przedsiębiorstw w obrębie Europy, co przekłada 
się przede wszyskim na likwidowanie miejsc pracy w jednym regionie na rzecz 
drugiego;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 192
Ustęp 30 a (nowy)

30a. wzywa Państwa Członkowskie do ścisłego przestrzegania wytycznych w zakresie 
pomocy publicznej, tak by zapobiegać nieskuteczności rynku;

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 193
Ustęp 31

31. podkreśla, że wszystkie sektory gospodarcze powinny być traktowane na równi, bez 
względu na to, czy gałęzie gospodarki cierpią na powyższoną zdolność regionalną,
oraz że między wszystkimi odpowiednimi instrumentami prawnymi powinna być 
zachowana równowaga;

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 194
Ustęp 31

31. podkreśla, że wszystkie sektory gospodarcze powinny być traktowane na równi, oraz 
że między wszystkimi odpowiednimi instrumentami prawnymi powinna być 
zachowana równowaga, tak by żaden sektor nie został wyłączony z nowego RAG;

Or. pt
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Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 195
Ustęp 32

32. z zadowoleniem przyjmuje zasadę przyjętą przez Komisję, by w trosce o uproszczenie 
i przejrzystość włączyć do wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na okres 2007-
2013 zapisy Wielosektorowych Ram na 2002 r. (MSF-2002);

Or. de

Poprawkę złożyli Francisca Pleguezuelos Aguilar, Iratxe García Pérez, Inés Ayala Sender 
oraz Antolín Sánchez Presedo

Poprawka 196
Ustęp 32

32. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący zintegrowania ram 
wielosektorowych w nowych RAG nie redukując wskazanych w nim wymiarów;

Or. es


