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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 1
Ustęp 1

1. Z zadowoleniem przyjmuje okres refleksji postrzegany jako okazja do zaangażowania 
się w szczerą dyskusję na temat zakresu, w którym zasada subsydiarności powinna 
być pełniej monitorowana przy wdrażaniu polityki spójności (skreślenie), której cele 
są istotne dla zapewnienia trwałego rozwoju wszystkich Państw Członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec i Margie Sudre

Poprawka 2
Ustęp 1

1. Uważa, że okres refleksji można wykorzystać do zbadania kwestii stosowania zasady 
subsydiarności w sferze rozwoju regionalnego oraz oceny na tej podstawie
(skreślenie) jej wdrożenia w okresie 2007-2013, aby osiągnąć cele polityki spójności
i zapewnić tym samym pełen, zharmonizowany oraz trwały rozwój wszystkich 
Państw Członkowskich;
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Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 3
Ustęp 1

1. Z zadowoleniem przyjmuje okres refleksji postrzegany jako okazja do zaangażowania 
się w szczerą dyskusję na temat zasad subsydiarności i wzmocnionych partnerstw w 
sferze rozwoju regionalnego oraz oceny stopnia, w jakim zasad tych przestrzega się w 
zastosowaniu, monitorowaniu i ocenie celów polityki spójności w okresie 2007-2013 
istotnych dla pełnego, zharmonizowanego oraz trwałego rozwoju wszystkich Państw 
Członkowskich;

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 4
Ustęp 1

1. Z zadowoleniem przyjmuje okres refleksji postrzegany jako okazja do zaangażowania 
się na nowo w dyskusję na temat zasady subsydiarności w sferze rozwoju 
regionalnego oraz oceny stopnia, w jakim zasady tej przestrzega się w zastosowaniu, 
monitorowaniu i ocenie celów polityki spójności w okresie 2007-2013 istotnych dla 
pełnego, zharmonizowanego oraz trwałego rozwoju wszystkich Państw 
Członkowskich, w szczególności w regionach najuboższych;

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 5
Ustęp 1a (nowy)

1a. Zaleca, aby przerwać trwający proces ratyfikacyjny oraz w jak najkrótszym terminie 
zwołać nowy konwent w celu znalezienia całościowego rozwiązania przy współpracy 
z przeciwnikami obecnego projektu Konstytucji;

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

Poprawka 6
Ustęp 2

2. Zaleca, aby Komisja stworzyła wszystkim interesariuszom, zwłaszcza władzom 
Państw Członkowskich na wszystkich szczeblach (krajowym, regionalnym i 
lokalnym) oraz organom społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich szczeblach 
(partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia), możliwość 
określenia i zorganizowania własnego wkładu w proces szerokich konsultacji, który 
wypełnia okres refleksji;

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 7
Ustęp 2

2. Zaleca, by Komisja przeprowadziła szerokie konsultacje z Państwami Członkowskimi, 
parlamentami krajowymi, władzami regionalnymi i lokalnymi, Komitetem Regionów, 
spółkami i związkami zawodowymi a to przed sporządzeniem wszelkich nowych 
projektów rozporządzeń mających wpływ na gospodarczą, społeczną i geograficzną 
spójność Państw Członkowskich (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 8
Ustęp 2

2. Zaleca, by Komisja przeprowadziła szerokie konsultacje z Państwami Członkowskimi, 
parlamentami krajowymi, innymi parlamentami w obrębie Państw Członkowskich,
władzami regionalnymi i lokalnymi, Komitetem Regionów, Komitetem Społeczno-
Ekonomicznym, spółkami i związkami zawodowymi a to przed sporządzeniem 
wszelkich nowych projektów rozporządzeń mających wpływ na gospodarczą, 
społeczną i geograficzną spójność Państw Członkowskich w celu uniknięcia nadmiaru 
rozporządzeń w zakresie polityki spójności oraz zachowania tak potrzebnej 
elastyczności w podejściu do obecnych i przyszłych wyzwań, jakie stawia polityka 
spójności;

Or. en
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 9
Ustęp 2

2. Zaleca, by Komisja przeprowadziła szerokie konsultacje z Państwami Członkowskimi, 
parlamentami krajowymi, władzami regionalnymi i lokalnymi, a w szczególności z ich 
krajowymi i europejskimi stowarzyszeniami, Komitetem Regionów, spółkami i 
związkami zawodowymi a to przed sporządzeniem wszelkich nowych projektów 
rozporządzeń mających wpływ na gospodarczą, społeczną i geograficzną spójność 
Państw Członkowskich w celu uniknięcia nadmiaru rozporządzeń oraz zachowania tak 
potrzebnej elastyczności w podejściu do obecnych i przyszłych wyzwań, jakie stawia 
polityka spójności;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 10
Ustęp 2a (nowy)

2a. Zaleca, by wszelkie zmiany projektu Konstytucji powodowały powstanie większych 
bodźców do stanowczego realizowania przez Państwa Członkowskie celów 
lizbońskich poprzez radykalne reformy oraz tworzyły, dla Państw, których takich 
ambicji nie mają, utrudnienia w dostępie do wsparcia regionalnego;

Or. de

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

Poprawka 11
Ustęp 2a (nowy)

2a. Zwraca uwagę na swoją rezolucję z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie roli władz 
lokalnych i regionalnych w integracji europejskiej1 oraz podkreśla, że podział 
władzy uzyskany na skutek regionalnej i lokalnej autonomii może przyczynić się do 
bardziej aktywnego udziału ze strony obywateli, większej przejrzystości polityki UE 
oraz pozytywnej oceny różnorodności w Unii Europejskiej;

Or. en

  
1 Dz.U C 38E z 12.02.2004, str. 167.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 12
Ustęp 2b (nowy)

2b. Wzywa do wyraźnego ograniczenia udziału państw kandydujących w wielu 
programach, ponieważ praktyka ta wstrzymuje określoną reorganizację odnośnych 
Państw; uważa, że sekwencja wydarzeń powinna być następująca: 1. zdecydowane 
reformy, 2. porozumienie co do warunków ogólnych, 3. udział w programach 
pomocowych;

Or. de

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

Poprawka 13
Ustęp 2b (nowy)

2b. Wzywa, w celu zmniejszenia deficytu demokratycznego w UE, do zmiany art. III-168 
ust. 1 i III-169 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (art. 88 ust. 1 i 89 
Traktatu WE) w taki sposób, aby zapewnić przyjęcie wytycznych dotyczących 
pomocy państwowej zgodnie z art. III-169 (art. 89 Traktatu) oraz z procedurą 
współdecyzji, utrzymując przy tym kompetencję Komisji do stałego nadzoru 
wszystkich systemów pomocy w Państwach Członkowskich i do proponowania tym 
ostatnim wszelkich odpowiednich środków indywidualnych; 

Or. en

Poprawkę złożyli Alyn Smith i Jillian Evans

Poprawka 14
Ustęp 2c (nowy)

2c. Przypomina propozycje zawarte w projekcie sprawozdania Komisji Spraw 
Konstytucyjnych w sprawie podziału władzy między Unię Europejską i Państwa 
Członkowskie oraz w sprawozdaniu grupy roboczej Komisji ds. „wieloszczeblowego 
zarządzania: łączenia i organizowania władzy na różnych regionalnych i lokalnych 
szczeblach”, aby stworzyć status „regionów partnerskich Unii”, który miałby 
zastosowanie do władz regionalnych określonych przez każde Państwo 
Członkowskie, nadając im określone prawa związane z ich zaangażowaniem w 
politykę wspólnotową oraz stosować zróżnicowane podejście do czterech grup 
Państw Członkowskich: państw federalnych, państw unitarnych opartych na 
podziale regionalnym, państw unitarnych zdecentralizowanych oraz państw 
unitarnych;

Or. en
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 15
Ustęp 3

3. Zaleca, by jeżeli i o ile Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy zostanie 
ratyfikowany przez wszystkie Państwa Członkowskie, zasada ostrożności prawnej 
powinna mieć pełne zastosowanie w odniesieniu do całości ogólnych i szczególnych 
postanowień dotyczących polityki spójności i jej poszczególnych beneficjentów;
domaga się, żeby przydatne sekcje Traktatu Konstytucyjnego zostały z niego 
zaczerpnięte i dodane do Traktatu z Nicei, aby można było wdrożyć w szczególności 
zasadę większości, jawnych posiedzeń Rady oraz subsydiarności bez względu na 
obecnie wstrzymany proces ratyfikacji;

Or. de

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 16
Ustęp 3

3. Zaleca, by jeżeli i o ile Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy zostanie 
ratyfikowany przez wszystkie Państwa Członkowskie, Parlament Europejski nadal 
jak najsilniej promował zmiany, jakie wywarłby Traktat w odniesieniu do polityki 
spójności, lecz w oparciu o ich własne zalety, a nie odwoływanie się do faktu ich 
zawarcia w Traktacie;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec i Margie Sudre

Poprawka 17
Ustęp 3

3. Zaleca, by (skreślenie) zasada ostrożności prawnej miała (skreślenie) zastosowanie w 
odniesieniu do całości ogólnych i szczególnych postanowień dotyczących polityki 
spójności i jej poszczególnych beneficjentów, a w szczególności, aby nie odnoszono 
się do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w tekstach poddawanych 
pod głosowanie w Parlamencie Europejskim;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 18
Ustęp 3

3. Zaleca, by jeżeli i o ile Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy zostanie 
ratyfikowany przez wszystkie Państwa Członkowskie, zasada ostrożności prawnej 
powinna mieć pełne zastosowanie w odniesieniu do całości ogólnych i szczególnych 
postanowień dotyczących polityki spójności i jej poszczególnych beneficjentów;
(skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 19
Ustęp 3

3. Zaleca, by jeżeli i o ile Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy zostanie 
ratyfikowany przez wszystkie Państwa Członkowskie, zasada ostrożności prawnej 
powinna mieć pełne zastosowanie w odniesieniu do całości ogólnych i szczególnych 
postanowień dotyczących polityki spójności i jej poszczególnych beneficjentów;
(skreślenie)

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 20
Ustęp 4

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Miloš Koterec

Poprawka 21
Ustęp 4

4. Proponuje w to miejsce wprowadzenie stałych konsultacji na szczeblu parlamentów 
krajowych i właściwych komisji, łącznie z przesłuchaniami z udziałem ekspertów, 
odbywanie wspólnych posiedzeń posłów z różnych Państw Członkowskich oraz 
odpowiednich krajowych i regionalnych urzędników i organów na temat wszelkich 
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kwestii interesu europejskiego dotyczących każdego regionu, w celu poprawy jakości 
procesu legislacyjnego w dziedzinie polityki spójności w wymiarze krajowym i 
unijnym; pozwoliłoby to na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich regionów, w tym 
wysp oraz terenów słabo zaludnionych, górzystych i mniej rozwiniętych;

Or. el

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 22
Ustęp 4

4. Proponuje w to miejsce wprowadzenie stałych konsultacji na szczeblu parlamentów 
krajowych i właściwych komisji, łącznie z przesłuchaniami z udziałem ekspertów, w 
celu poprawy, poprzez ocenę skutków regulacji i jej kosztów, jakości procesu 
legislacyjnego w dziedzinie polityki spójności w wymiarze krajowym i unijnym;
pozwoliłoby to na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich regionów (skreślenie);

Or. de

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

Poprawka 23
Ustęp 4

4. Proponuje (skreślenie) wprowadzenie stałych konsultacji na szczeblu parlamentów 
krajowych w ramach Państw Członkowskich i właściwych komisji, łącznie z 
przesłuchaniami z udziałem ekspertów, w celu poprawy jakości procesu 
legislacyjnego w dziedzinie polityki spójności w wymiarze krajowym i unijnym;
pozwoliłoby to na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich regionów, w tym wysp oraz 
terenów słabo zaludnionych, górzystych i mniej rozwiniętych;

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 24
Ustęp 4

4. Proponuje w to miejsce wprowadzenie stałych konsultacji na szczeblu parlamentów 
krajowych i innych parlamentów w obrębie Państw Członkowskich i właściwych 
komisji, łącznie z przesłuchaniami z udziałem ekspertów, w celu poprawy jakości 
procesu legislacyjnego w dziedzinie polityki spójności w wymiarze regionalnym,
krajowym i unijnym; pozwoliłoby to na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich 
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regionów, w tym wysp oraz terenów słabo zaludnionych, górzystych i mniej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec i Margie Sudre

Poprawka 25
Ustęp 4

4. Proponuje w to miejsce wprowadzenie stałych konsultacji na szczeblu parlamentów 
krajowych (skreślenie), łącznie z przesłuchaniami z udziałem ekspertów, w celu 
poprawy jakości procesu legislacyjnego w dziedzinie polityki spójności w wymiarze 
krajowym i unijnym; pozwoliłoby to na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich 
regionów, w tym wysp oraz terenów słabo zaludnionych, górzystych i mniej 
rozwiniętych;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 26
Ustęp 4

4. Proponuje w to miejsce wprowadzenie stałych konsultacji na szczeblu parlamentów 
krajowych i właściwych komisji, łącznie z przesłuchaniami z udziałem ekspertów, w 
celu poprawy jakości procesu legislacyjnego w dziedzinie polityki spójności w 
wymiarze krajowym i unijnym; pozwoliłoby to na pełne zaspokojenie potrzeb 
wszystkich regionów, w tym regionów ultraperyferyjnych, wysp oraz terenów słabo 
zaludnionych, górzystych i mniej rozwiniętych;

Or. pt

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec i Margie Sudre

Poprawka 27
Ustęp 4a (nowy)

4a. Zwraca uwagę na specyfikę polityki spójności, która znamionuje model Unii 
Europejskiej i odróżnia ją od zwykłej strefy wolnego handlu; aby pogodzić Europę z 
obywatelami, konieczne jest zatem zwiększenie widoczność tej polityki solidarności w 
terenie, we wszystkich regionach, a w szczególności w tych najuboższych;

Or. fr
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 28
Ustęp 4a (nowy)

4a. Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę „planu D” dla demokracji, dialogu i debaty 
podjętą przez Komisarz Wallström w celu rozpoczęcia trwałego dialogu na temat 
polityki europejskiej zarówno na szczeblu regionalnym i lokalnym; podkreśla 
ponadto potrzebę włączenia młodzieży europejskiej w szerszą debatę i zwiększania 
ich zaangażowania w „myśl Europejską”;

Or. en

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Miloš Koterec

Poprawka 29
Ustęp 4a (nowy)

4a. Proponuje, w celu podjęcia możliwie najszerszego dialogu publicznego, 
wprowadzenie „europejskiego dnia drzwi otwartych”, który odbywałby się każdego 
miesiąca we wszystkich urzędach głównych władz lokalnych (ratusz, prefektura, 
urzędy regionalne), podczas których obywatele mogliby uzyskać informacje i 
materiały na temat Unii Europejskiej od ekspertów i przedstawiać pytania, 
propozycje oraz skargi;

Or. el

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Miloš Koterec

Poprawka 30
Ustęp 4b (nowy)

4b. Zaleca, jako środek promowania udziału publicznego, powołanie panelu obywateli 
Europy na poziomie regionów objętych tym samym Celem, z zamiarem wymiany 
opinii na temat wspólnych problemów, z którymi borykają się te regiony oraz, co za 
tym idzie, powołanie panelu obywateli Europy, w którym odpowiednio 
reprezentowane byłyby regiony objęte wszystkimi trzema Celami, zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem dotyczącym funduszy strukturalnych, w celu rozpowszechniania 
wniosków i najlepszych praktyk, wymiany poglądów na różne tematy leżące we 
wspólnym interesie oraz szerzenie obopólnego zrozumienie pomiędzy obywatelami 
Europy;

Or. el
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 31
Ustęp 5

5. Podkreśla w tym względzie, (skreślenie) bezwzględną konieczność dostarczenia 
odpowiednich funduszy dla polityki spójności, powtarzając raz jeszcze, że 0,41 % 
dochodu narodowego brutto we Wspólnocie to minimalna kwota funduszy, poniżej 
której wspomniana polityka może okazać się nieskuteczna w osiąganiu swych celów;

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 32
Ustęp 5

5. Podkreśla w tym względzie, iż warunkiem całkowitego osiągnięcia celów strategii 
lizbońskiej po dokonaniu rewizji jest bezwzględna konieczność dostarczenia 
odpowiednich funduszy dla polityki spójności, powtarzając raz jeszcze, że 0,41 % 
dochodu narodowego brutto we Wspólnocie to minimalna kwota funduszy, poniżej 
której wspomniana polityka straciłaby (skreślenie) swoją wiarygodność i zdolność 
zapobiegania regionalnym dysproporcjom;

Or. de

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec i Margie Sudre

Poprawka 33
Ustęp 5a (nowy)

5a. Zwraca się do Komisji, aby przedstawiła dokładną i zasadną ocenę możliwych do 
przewidzenia skutków pewnych i możliwych akcesji nowych Państw Członkowskich 
do Unii Europejskiej w odniesieniu do budżetu polityki regionalnej;

Or. fr



AM\587602PL.doc PE 364.908v01-00 12/13 AM\

PL

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 34
Ustęp 5a (nowy)

5a. Zaleca stosowanie odpowiednich narzędzi, takich jak internet, programy telewizyjne, 
kampanie reklamowe i seminaria informacyjne w szkołach, skierowanych do ludzi 
młodych, aby stworzyć dialog na temat polityki europejskiej na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 35
Ustęp 5b (nowy)

5b. Zachęca Komisję we współpracy z Komitetem Regionów do podjęcia stałej oceny 
dialogu na temat przyszłości Europy ze szczególnym uwzględnieniem zasady 
subsydiarności i proporcjonalności;

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 36
Ustęp 6

6. Zwraca uwagę na znaczenie wspierania wystarczającymi funduszami regionów słabiej 
rozwiniętych, które stanowią rezerwę potencjału wzrostu; regiony takie istnieją we 
wszystkich Państwach Członkowskich, są to w szczególności regiony państw UE10, 
regiony dotknięte „efektem statystycznym”, oraz regiony w krajach przystępujących, 
tj. Bułgarii i Rumunii; fundusze te mają za zadanie trwałą likwidację biedy oraz 
propagowanie pionierskich i alternatywnych podejść w celu osiągnięcia 
wielosektorowego rozwoju regionalnego oraz harmonijnego wzrostu na terenie całej 
Unii;

Or. de
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 37
Ustęp 6

6. Zwraca uwagę na znaczenie wspierania zwiększonymi funduszami regionów słabiej 
rozwiniętych, które stanowią rezerwę potencjału wzrostu; regiony takie istnieją we 
wszystkich Państwach Członkowskich, lecz w szczególności w państwach UE10, w 
krajach przystępujących, tj. Bułgarii i Rumunii oraz na obszarach ultraperyferyjnych;
fundusze te mają za zadanie trwałą likwidację biedy oraz propagowanie pionierskich i 
alternatywnych podejść w celu osiągnięcia wielosektorowego rozwoju regionalnego 
oraz harmonijnego wzrostu na terenie całej Unii;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 38
Ustęp 6

6. Zwraca uwagę na znaczenie wspierania odpowiednimi funduszami regionów słabiej 
rozwiniętych, które stanowią rezerwę potencjału wzrostu; regiony takie istnieją we 
wszystkich Państwach Członkowskich, lecz w szczególności w państwach UE10 oraz 
w krajach przystępujących, tj. Bułgarii i Rumunii; fundusze te mają za zadanie trwałą 
likwidację biedy oraz propagowanie pionierskich i alternatywnych podejść w celu 
osiągnięcia wielosektorowego rozwoju regionalnego oraz harmonijnego wzrostu na 
terenie całej Unii;

Or. de

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 39
Ustęp 6a (nowy)

6a. Zwraca uwagę na przeszkody, na które napotkał proces ratyfikacji Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz podkreśla podstawową rolę, jaką 
odegrać może polityka strukturalna w promowaniu pozytywnych skutków 
członkowstwa w Unii Europejskiej;

Or. en


