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Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 1
Ustęp 1

1. z zadowoleniem zauważa, że Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie 
perspektywy finansowej 2007-2013, wyraża jednak ubolewanie z powodu faktu, że 
przeznaczone zasoby są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb Unii (skreślenie);

Or. es

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 2
Ustęp 1

1. z zadowoleniem zauważa, że Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie 
perspektywy finansowej 2007-2013, wyraża jednak ubolewanie z powodu faktu, że 
przeznaczone zasoby są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb Unii, a szczególnie 
rozwoju regionalnego, w tym okresie; podkreśla, że Parlament Europejski domagał 
się przeznaczenia 0,41% DNB Unii Europejskiej na cel spójności, ale Rada 
Europejska dokonała znacznego cięcia do poziomu 0,37%;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 3
Ustęp 1

1. z zadowoleniem zauważa, że Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie 
perspektywy finansowej 2007-2013, wyraża jednak ubolewanie z powodu faktu, że 
przeznaczone zasoby są katastrofalnie niewystarczające do zaspokojenia potrzeb 
związanych z celami gospodarczej i społecznej spójności oraz z wyzwaniami 
dotyczącymi gospodarki, społeczeństwa i środowiska w poszerzonej Unii 
Europejskiej, a szczególnie rozwoju regionalnego, w tym okresie;

Or. pt

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 4
Ustęp 2

2. jest zdania, w szczególności, że środki budżetowe przeznaczone w ramach pozycji 1b 
(skreślenie), są wyraźnie niewystarczające; w związku z tym wzywa do ponownego 
ustalenia wysokości środków na poziomie proponowanym przez Parlament w 
rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wyzwań politycznych i środków 
budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013; ubolewa w szczególności, że 
dokonano znaczącego zmniejszenia środków na cel europejskiej współpracy 
terytorialnej; podkreśla, że cel ten posiadają jasną dodaną wartość europejską, 
ponieważ propaguje współpracę państw członkowskich i władz regionalnych; zwraca 
się w związku z tym z prośbą o przydzielenie znaczących dodatkowych funduszy na 
ten cel; zauważa również nieproporcjonalne zmniejszenie środków przeznaczonych 
na cele związane z konkurencyjnością

Or. en

Poprawkę złożyli Marian Harkin, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 5
Ustęp 2

2. jest zdania, w szczególności, że środki budżetowe przeznaczone w ramach pozycji 1b, 
zwłaszcza środki na cele związane z konkurencyjnością i spójnością terytorialną, i w 
znacznej mierze ze współpracą terytorialną, które zostały zmniejszone o prawie 50% 
w stosunku do wielkości przewidzianej w pierwotnym wniosku Komisji, są wyraźnie 
niewystarczające; w związku z tym wzywa do ponownego ustalenia wysokości 
środków na poziomie proponowanym przez Parlament w rezolucji z dnia 8 czerwca 
2005 r. w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii 
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w latach 2007-2013; zwraca się o przyjęcie bardziej zrównoważonego budżetu 
przeznaczonego na cel współpracy terytorialnej zachowującego stawkę środków 
budżetowych przeznaczonych na współpracę międzyregionalną na obecnym 
poziomie, tj. zaplanowanie budżetu w wysokości 6,57%, czyli 493 mln euro;

Or. en

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 6
Ustęp 2

2. jest zdania, w szczególności, że środki budżetowe przeznaczone w ramach pozycji 1b 
na fundusze strukturalne i fundusz spójności są wyraźnie niewystarczające; w 
związku z tym wzywa do ponownego ustalenia wysokości środków na poziomie 
proponowanym przez Parlament w rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie 
wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-
2013; tj. do poziomu 0,41% DNB Unii;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 7
Ustęp 2

2. jest zdania, w szczególności, że środki budżetowe przeznaczone w ramach pozycji 1b, 
zwłaszcza środki na cele związane z konkurencyjnością i współpracą terytorialną, są 
wyraźnie niewystarczające; w związku z tym wzywa do ponownego ustalenia 
wysokości środków na poziomie proponowanym przez Parlament w rezolucji z dnia 8 
czerwca 2005 r. w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w 
rozszerzonej Unii w latach 2007-2013;

Or. en

Poprawkę złożył Elspeth Attwooll

Poprawka 8
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przypomina wagę, jaką państwa członkowskie przykładają do sukcesu strategii 
lizbońskiej i podkreśla ważną rolę, jaką może odgrywać silna, odpowiednio 
finansowana polityka spójności w osiągnięciu celów związanych z gospodarką, 
społeczeństwem i środowiskiem przyjętych w Lizbonie i Göteborgu;
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Or. en

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Poprawka 9
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uważa za konieczne zniwelowanie nierówności w traktowaniu poszczególnych 
regionów wynikające z porozumienia Rady Europejskiej z grudnia 2005 r., 
szczególnie w odniesieniu do regionów podlegających tzw. efektowi statystycznemu, 
ponieważ formy takiego nierównego traktowania naruszają jedną z podstawowych 
zasad Unii, tzn. wspieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całej 
Wspólnoty;

Or. es

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 10
Ustęp 2 a (nowy)

2a. ubolewa, że Rada Europejska na swoim posiedzeniu w grudniu 2005 r. nie 
zagwarantowała pełnego wyrównania dla regionów dotkniętych tzw. efektem 
statystycznym, w związku z czym muszą się one pogodzić z cięciami o 20% począwszy 
od roku 2007 stopniowo aż do roku 2013; jest przekonany, że w obecnie toczonych 
negocjacjach z Radą trzeba zapewnić dla tych regionów taki sam poziom pomocy jak 
dla regionów objętych konwergencją;

Or. pt

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 11
Ustęp 2 a (nowy)

2a. ubolewa z powodu cięcia dokonanego w funduszu rolnym na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich (EFRROW), które stanowi 21,3% obniżki w stosunku do kwoty 
przewidywanej w pierwotnym wniosku Komisji; podkreśla znaczenie tego funduszu, 
ponieważ ponad 50% ludności UE-25 mieszka na terenach rolniczych, a tereny te 
obejmują 90% powierzchni UE;

Or. en
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Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 12
Ustęp 3

3. zauważa, że wniosek Rady dotyczący perspektywy finansowej wykazuje niezgodności 
z projektem legislacyjnym, nad którym pracuje obecnie Parlament, i podkreśla 
potrzebę znalezienia, w ramach procedury współdecyzji z Radą, wzajemnie 
akceptowanego kompromisu;

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 13
Ustęp 3 a (nowy)

3a. krytykuje w związku z tym propozycję wysuniętą w czasie negocjacji finansowych, 
aby stosować różne standardy do obliczania udziału funduszy unijnych i do 
kwalifikowania się podatku VAT do finansowania; wzywa do rozszerzenia na 
wszystkie państwa członkowskie prywatnego współfinansowania oraz 
kwalifikowania się podatku VAT do finansowania;

Or. de

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 14
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie funduszu dostosowania do globalizacji, 
którego celem jest pomoc pracownikom regionów Unii dotkniętych skutkami
delokalizacji i globalizacji;

Or. es

Poprawkę złożyli Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Poprawka 15
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie funduszu dostosowania do globalizacji, 
którego celem jest pomoc ludności wszystkich regionów UE (skreślenie) w 
reagowaniu na zmiany następujące w wyniku efektów ubocznych globalizacji, takich 
jak „drenaż pracowników” i rosnąca konkurencja zagraniczna;



AM\605636PL.doc PE 370.332v01-00 6/10 AM\

PL

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 16
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie funduszu dostosowania do globalizacji, 
którego celem jest pomoc ludności regionów w reagowaniu na zmiany następujące w 
wyniku delokalizacji i globalizacji; krytykuje jednak Komisję za stworzenie w swoim 
projekcie rozporządzenia równoległych struktur interwencyjnych dla globalnych 
dotacji, przez co odchodzi od swojego projektu wykorzystania istniejących struktur 
funduszy strukturalnych do interwencji w ramach tych funduszy, obawia się, że 
takie równoległe struktury zwiększą biurokrację i wywołają problemy ze spójnością 
polityki zatrudnienia, a także mogą wyeliminować zasady decentralizacji;

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 17
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie funduszu dostosowania do globalizacji, 
którego celem jest pomoc ludności regionów w reagowaniu na zmiany następujące w 
wyniku delokalizacji i globalizacji; biorąc pod uwagę, że celem funduszu 
dostosowania do globalizacji jest wspieranie pracowników oraz że najskuteczniejszą 
pomoc w dostosowaniu się do globalizacji można zapewnić na poziomie 
regionalnym, domaga się, aby kroki wymienione w ustępie 12 porozumienia z 
Brukseli z dnia 19 grudnia 2005 pojawiły się jako ustęp 59a części 1b dokumentu 
„Spójność w służbie rozwoju i zatrudnienia”;

Or. fr

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 18
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie funduszu dostosowania do globalizacji, 
którego celem jest pomoc ludności regionów w reagowaniu na zmiany następujące w 
wyniku delokalizacji, zamykania zakładów pracy i globalizacji;

Or. pt
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 19
Ustęp 4

4. przyjmuje do wiadomości utworzenie funduszu dostosowania do globalizacji, którego 
celem jest pomoc ludności regionów w reagowaniu na zmiany następujące w wyniku 
delokalizacji i globalizacji;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 20
Ustęp 4 a (nowy)

4a. jest zdania, że należy z zasady unikać przydzielania unijnej pomocy na delokalizację 
oraz wzywa Komisję UE i Radę Europejską do znalezienia takiego rozwiązania, 
które zapewni, że w przyszłości jedynie tworzenie nowych miejsc pracy będzie 
finansowane ze środków wspólnotowych;

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 21
Ustęp 6

6. domaga się, by mechanizmy i procedury pobierania środków z tych rezerw zostały 
dostosowane do istniejących struktur tak, by zapewniona była możliwość szybkiego, 
niebiurokratycznego i efektywnego korzystania z tych rezerw;

Or. de

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 22
Ustęp 7

7. domaga się, aby wszelkie środki, które nie zostały wydane z powodu zasady N+2 (lub 
N+3) pozostały w „koszyku spójności” i zostały przeznaczone na interwencje 
strukturalne w potrzebujących pomocy regionach Wspólnoty; ponadto zwraca się do 
Komisji o przedstawienie Parlamentowi i Radzie wniosku opisującego w zarysie 
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wdrożenie mechanizmu ponownej alokacji środków;

Or. en

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 23
Ustęp 7

7. domaga się, by środki anulowane w części 1b, nie tylko zgodnie z zasadą n+2/n+3
były dostępne do ponownego wykorzystania tylko w tym dziale i by możliwość 
takiego działania została wyraźnie opisana w porozumieniu międzyinstytucjonalnym;
(skreślenie) zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi i Radzie wniosku 
opisującego w zarysie wdrożenie tego typu mechanizmu ponownej alokacji środków;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 24
Ustęp 7

7. domaga się, by środki anulowane zgodnie z zasadą n+2 były zwracane do rezerwy na 
jakość i realizację oraz by ta rezerwa została wyraźnie opisana w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym ; ponadto zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi i Radzie wniosku opisującego w zarysie wdrożenie mechanizmu 
ponownej alokacji środków z zastosowaniem obiektywnych i jasnych kryteriów i 
przewidującego procedurę współdecyzji Parlamentu;

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 25
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podtrzymuje swoje poparcie dla wprowadzenia unijnej rezerwy na jakość i 
wydajność jako instrumentu nagradzania postępów również w odniesieniu do 
funduszu spójności;

Or. de
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Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 26
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podtrzymuje opinię, że w trwających negocjacjach w sprawie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego należy zapewnić pełną zgodność poziomu wydatków na 
cele funduszy strukturalnych i funduszu spójności, dzięki czemu zagwarantowane 
zostanie wdrożenie funduszy, a w części 1b nie pozostanie żaden margines;

Or. pt

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 27
Ustęp 8 a (nowy)

8a. uważa, że porozumienie musi znosić sztuczne rozróżnienie między bogatymi i 
biednymi regionami dotkniętymi efektem statystycznym stworzone przez fikcyjny 
próg jednej trzeciej ludności tych regionów w pełni objętych celem 1; zauważa, że z 
powodu tego progu, to co samo w sobie jest czystą arytmetyką wynikającą tylko z 
jednej rzeczy, tj. spadku średniego PKB w Unii spowodowanego przez rozszerzenie, 
przekłada się na jawną dyskryminację niektórych regionów karanych za efekt 
statystyczny, a biorąc pod uwagę, że stanowią one najmniej zaludnione i odległe 
obszary, muszą w wyniku tego ponosić dodatkowe obciążenia, co stoi w sprzeczności 
z celami konwergencji; wzywa w związku z tym, aby regiony dotknięte efektem 
statystycznym traktować w jednakowy sposób;

Or. pt

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 28
Ustęp 8 a (nowy)

8a. popiera zamiar Komisji i Rady, aby uczynić różne instrumenty działania na zewnątrz 
bardziej skutecznymi; podkreśla, że wspólnotowy instrument sąsiedztwa i 
partnerstwa na rzecz współpracy transgranicznej będzie częściowo finansowany z 
funduszu rozwoju regionalnego i ze środków na działania zewnętrzne; zakres 
obowiązywania i zawartość regionalnej współpracy transgranicznej należy objąć 
ochroną za pomocą ponadnarodowych uregulowań na okres co najwyżej 4 lat;

Or. nl
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 29
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla, że perspektywa finansowa nie jest celem samym w sobie, ale środkiem 
prowadzenia z założenia dalekowzrocznej i ambitnej polityki wspólnotowej;

Or. fr


