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Constanze Angela Krehl
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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 1
Nowe odniesienie

- uwzględniając Europejską kartę małych przedsiębiorstw, zatwierdzoną przez Radę 
Europejską w Santa Maria de Feira w czerwcu 2000 r.,

Or. fr

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że wytyczne dotyczące polityki spójności stanowią ważny element 
europejskiej polityki mającej na celu sprostanie globalnym wyzwaniom, jak 
zmieniające się środowisko globalne i zmiany demograficzne w społeczeństwach 
europejskich,

Or. en
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Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że procesy wyludniania się określonych regionów Europy 
powodują konieczność opracowania nowych strategii rozwoju gospodarczego i 
społecznego w celu uniknięcia groźby całkowitego wyludnienia obszarów wiejskich,

Or. es

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że należy silniej zaakcentować miejski wymiar europejskiej polityki 
strukturalnej, aby z jednej strony umożliwić aglomeracjom wypełnianie ich kluczowej 
roli w zwiększaniu konkurencyjności i zatrudnienia we Wspólnocie oraz z drugiej 
strony pozwolić na bardziej szczegółowe uwzględnienie problemów miast, takich jak 
ubóstwo i wykluczenie społeczne,

Or. el

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia G

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że (skreślenie) miejski wymiar europejskiej polityki strukturalnej 
(skreślenie) musi sprostać zwiększaniu konkurencyjności Wspólnoty, oraz że 
konieczne jest bardziej szczegółowe uwzględnienie problemów miast, takich jak 
wykluczenie społeczne,

Or. de
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Poprawkę złożył Alfredo Antoniozzi

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że należy silniej zaakcentować miejski wymiar europejskiej polityki 
strukturalnej, aby z jednej strony umożliwić aglomeracjom wypełnianie ich kluczowej 
roli w zwiększaniu konkurencyjności Wspólnoty oraz z drugiej strony pozwolić na 
bardziej szczegółowe uwzględnienie problemów miast, takich jak wykluczenie 
społeczne, mobilność miejska, trwały system transportu miejskiego, bezrobocie, 
zanieczyszczenie, ruch drogowy, wysokie koszty utrzymania i budownictwa 
socjalnego,

Or. it

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że należy silniej zaakcentować miejski wymiar europejskiej polityki 
strukturalnej, aby z jednej strony umożliwić aglomeracjom wypełnianie ich kluczowej 
roli w zwiększaniu konkurencyjności Wspólnoty oraz z drugiej strony pozwolić na 
bardziej szczegółowe uwzględnienie problemów miast, takich jak wykluczenie 
społeczne, także w średnich i małych miastach,

Or. de

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że należy silniej zaakcentować miejski wymiar europejskiej polityki 
strukturalnej, aby z jednej strony umożliwić obszarom miejskim wypełnianie ich 
kluczowej roli w zwiększaniu konkurencyjności Wspólnoty oraz z drugiej strony 
pozwolić na bardziej szczegółowe uwzględnienie problemów miast, takich jak 
wykluczenie społeczne,

Or. en
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że miasta z (skreślenie) obszarami wiejskimi, które do nich 
bezpośrednio przylegają, powinny być traktowane jako zintegrowany obszar 
gospodarczy wymagający strategii rozwoju, która byłaby bardziej zintegrowana i 
uwzględniała symbiozę tych obszarów,

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że miasta z przylegającymi obszarami wiejskimi powinny być 
traktowane jako zintegrowany obszar gospodarczy, będący częścią kontekstu 
regionalnego i wymagający strategii rozwoju, która byłaby bardziej zintegrowana i 
uwzględniała symbiozę tych obszarów dla przyspieszenia procesu regionalnej 
konkurencyjności,

Or. en

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że realizacja strategii lizbońskiej nie powinna tracić związku ze 
strategią göteborską, oraz że nie powinna prowadzić do osłabienia społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności Unii,

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że realizacja strategii lizbońskiej (skreślenie) powinna prowadzić 
do wzmocnienia społecznej, gospodarczej i terytorialnej spójności Unii,

Or. pl
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Poprawkę złożyli Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że realizacja strategii lizbońskiej wzmacnia również społeczną, 
gospodarczą i terytorialną spójność Unii,

Or. de

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że realizacja strategii lizbońskiej nie powinna prowadzić do 
osłabienia trwałego rozwoju Unii,

Or. en

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że zważywszy na silne pogłębienie się różnic w dobrobycie w 
wyniku rozszerzenia, pula środków przeznaczonych na politykę strukturalną jest 
bardzo niewielka, w związku z czym dysponując nimi należy w jeszcze większym 
stopniu koncentrować się na trwałych planach rozwoju oraz najbardziej koniecznych 
i skutecznych działaniach,

Or. de

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że zważywszy na silne pogłębienie się różnic w dobrobycie w 
wyniku rozszerzenia, pula środków przeznaczonych na politykę strukturalną jest 
(skreślenie) niewielka, w związku z czym dysponując nimi należy w jeszcze 
większym stopniu koncentrować się na najbardziej koniecznych i skutecznych 
działaniach,
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Or. de

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia K

K. przyjmując z zadowoleniem fakt, że polityka spójności i polityka regionalna 
traktowane są jako jedność, uważa za kluczowe wprowadzenie rekompensat 
odpowiednich dla wszystkich regionów będących ofiarami tzw. "artificial effects", 
co ma na celu zagwarantowanie, że nie stanowią one przypadku szczególnego,

Or. pt

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia L

L. wskazując na znaczenie zmniejszania różnic między państwami członkowskimi z 
jednej strony oraz różnic między regionami europejskimi z drugiej strony, jak również 
na znaczenie wykluczenia społecznego w społeczeństwie,

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia L

L. wskazując na znaczenie zmniejszania różnic w rozwoju między państwami 
członkowskimi z jednej strony oraz różnic między regionami europejskimi z drugiej 
strony,

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia L a (nowy)

La. mając na uwadze, że mobilność pracowników jest czynnikiem wzrostu 
gospodarczego Unii Europejskiej,
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Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia N

N. mając na uwadze, że współpraca terytorialna stanowi ważny element polityki 
spójności wymagający odpowiednich nakładów środków finansowych i włączenia do 
strategicznego planowania globalnego,

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 23
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wskazuje, że polityki skoncentrowane jedynie na konkurencyjności mogłyby 
zaostrzyć różnice regionalne i społeczne, szczególnie w regionach konwergencji;

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 24
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla jednak, że przyszła polityka spójności powinna poszukiwać odpowiedzi na 
wyzwania wynikłe z ostatniego rozszerzenia Unii Europejskiej, przyczyniając się do 
zmniejszania nierówności między regionami i promując społeczeństwo pełnego 
zatrudnienia, równości szans, integracji i spójności społecznej;

Or. es

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 25
Ustęp 2

2. uważa, że wytyczne nie mogą ograniczać postanowień rozporządzeń dotyczących 
poszczególnych funduszy, lecz że powinny jedynie wyjaśniać strategiczne priorytety 
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UE i w związku z tym podkreśla, że regiony muszą mieć wystarczająco dużo 
swobody, aby mogły w odpowiedni sposób reagować na potrzeby regionów, ponieważ 
istnieją różne różne sposoby i możliwości osiągnięcia skutecznego i trwałego 
rozwoju, w szczególności gdy do regionalnych strategii w pełni włączane są 
doświadczenia regionów i lokalnych związków regionalnych w zakresie ich 
własnego potencjału rozwojowego,

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 26
Ustęp 2

2. uważa, że wytyczne nie mogą ograniczać postanowień rozporządzeń dotyczących 
poszczególnych funduszy, lecz że powinny jedynie wyjaśniać strategiczne priorytety 
UE i w związku z tym podkreśla, że regiony muszą mieć wystarczająco dużo 
swobody, aby mogły w odpowiedni sposób rozwiązywać własne problemy;

Or. pl

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 27
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uważa, że jest kluczową i decydującą kwestią, aby regiony i wszystkie zaangażowane 
organy administracyjne i wykonawcze dostatecznie wcześnie doceniły znaczenie 
celów i stosownie do tego dokonały odpowiednich przygotowań w celu możliwie 
najbardziej efektywnego wykorzystania funduszy Wspólnoty; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do wzmożonych wysiłków na rzecz zapewnienia 
wsparcia w tym kierunku;

Or. el

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 28
Ustęp 3

3. wskazuje przy tym na różne potrzeby obszarów przemysłowych, wiejskich, miast i 
obszarów miejskich, obszarów o niskiej gęstości zaludnienia, obszarów dotkniętych 
zjawiskiem wyludnienia i starzenia się populacji, obszarów ultraperyferyjnych oraz 
wysp, terenów górskich i rejonów granicznych; w związku z tym nalega na 
zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań zgodnie z zaleceniami Trzeciego raportu na 
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temat spójności dotyczącego obszarów przeżywających szczególne trudności;

Or. es

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 29
Ustęp 3

3. wskazuje przy tym na różne potrzeby regionów przemysłowych i innowacyjnych, 
obszarów wiejskich, miast i obszarów miejskich, obszarów o niskiej gęstości 
zaludnienia, obszarów ultraperyferyjnych oraz wysp, terenów górskich i rejonów 
granicznych;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 30
Ustęp 3 a (nowy)

3a. uważa, że w nowej perspektywie finansowej i polityce strukturalnej należy zwrócić 
większą uwagę na regiony dotknięte efektem statystycznym oraz na wzrost 
gospodarczy, aby sprzyjać tworzeniu odpowiednich warunków dla osiągania celów 
dotyczących konkurencyjności i zatrudnienia;

Or. es

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 31
Ustęp 4

4. podkreśla jednak, że wdrażanie strategii lizbońskiej należy przede wszystkim do 
państw członkowskich oraz że polityka spójności może jedynie w ramach swoich 
swoistych celów być wykorzystywana do osiągnięcia celów lizbońskich;

Or. en
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Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 32
Ustęp 4

4. zwraca jednak uwagę, że wdrażanie strategii lizbońskiej należy przede wszystkim do 
państw członkowskich oraz że polityka spójności powinna obejmować cele określone 
w Lizbonie i Goteborgu, stając się zasadniczym narzędziem ich osiągania za 
pośrednictwem krajowych i regionalnych programów rozwoju;

Or. es

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 33
Ustęp 5

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 34
Ustęp 5

5. popiera przydzielanie funduszy „Earmarking” w celu osiągnięcia celów lizbońskich w 
ramach polityki spójności; wzywa jednak do zachowania po stronie państw 
członkowskich i regionów wystarczającego luzu decyzyjnego, aby możliwe było 
sprostanie specyficznym potrzebom,

Or. de

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 35
Ustęp 5

5. odrzuca przydzielanie funduszy „Earmarking” na osiąganie celów lizbońskich w 
ramach polityki spójności, w szczególności w regionach objętych celem 
konwergencji;

Or. es
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 36
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję do równego traktowania wszystkich państw członkowskich;

Or. pl

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 37
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 38
Ustęp 6

6. zwraca uwagę, że Parlament zaleca wprowadzenie jednakowych dla wszystkich 
państw członkowskich standardów prawnych w ramach polityki spójności;

Or. pl

Poprawkę złożyli Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 39
Ustęp 6 a (nowy)

6a. dlatego wzywa, aby proponowanymi na rzecz słabszych państw członkowskich 
uregulowaniami dotyczącymi współfinansowania ze źródeł prywatnych, jak również 
dotyczącymi wsparcia finansowego z podatku VAT, zostały objęte wszystkie państwa 
członkowskie,

Or. de
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Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 40
Ustęp 7

7. stwierdza, że uznaje się za konieczne zaproponowane przez Radę odstępstwo w 
odniesieniu do stosowania zasady n+2 do roku 2010; chodzi przy tym o odstępstwo, 
które musi wygasnąć w 2010 r.,

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 41
Ustęp 7 a (nowy)

7a. uważa, że obszary kwalifikujące się do wsparcia w regionach „stopniowego 
wprowadzania” (phasing-in) w słabiej rozwiniętych państwach członkowskich 
powinny potencjalnie pokrywać się z obszarami w regionach konwergencji, 
przynajmniej w krajach objętych Funduszem Spójności;

Or. en

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 42
Ustęp 8

8. z zadowoleniem przyjmuje połączenie innowacyjnego i trwałego wzrostu z 
tworzeniem nowych miejsc pracy,

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 43
Ustęp 8

8. z zadowoleniem przyjmuje udowodnienie związku pomiędzy wzrostem zatrudnienia a 
wzrostem wydajności;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 44
Ustęp 8

8. z zadowoleniem przyjmuje połączenie wzrostu w zakresie zatrudnienia i wydajności, 
wyraża jednak niepokój w związku z pojęciem wzrostu elastyczności pracowników 
jako jednej z wytycznych polityki spójności, z uwagi na jego możliwe konotacje, tj. 
mniejsze bezpieczeństwo zatrudnienia i „wyścig do dna”;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 45
Ustęp 8

8. z zadowoleniem przyjmuje połączenie wzrostu wydajności ze wzrostem zatrudnienia,
zaznaczając przy tym, że związek między nimi opiera się głównie na osiągnięciu 
stałego i dobrego jakościowo zatrudnienia;

Or. es

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 46
Ustęp 9

9. uważa, że w celu osiągnięcia możliwie największej wspólnotowej wartości dodanej 
konieczne jest racjonalne i wydajne koncentrowanie niewielkich środków 
finansowych, zamiast stosowania zasady ich rozdrabniania (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 47
Ustęp 10

10. podkreśla po raz kolejny znaczenie dobrego partnerstwa między wszystkimi 
uczestnikami i domaga się, aby zostało to wyraźnie zapisane w rozporządzeniach i 
wytycznych, przez co wyraża swoje poparcie dla wzmacniania społeczeństwa 
obywatelskiego; zaleca w związku z tym wsparcie dla szkoleń i budowania 
potencjału oraz pokrycie bezpośrednich kosztów związanych z obowiązkami 
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partnerów;

;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 48
Ustęp 10

10. podkreśla po raz kolejny znaczenie skutecznej współpracy między wszystkimi 
uczestnikami i domaga się, aby została ona wyraźnie zapisana w rozporządzeniach i 
wytycznych, przez co wyraża swoje poparcie dla wzmacniania społeczeństwa 
obywatelskiego i dialogu społecznego;

Or. es

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 49
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wzywa do nieutrudniania udziału organizacji pozarządowych non-profit z chwilą 
obliczania wysokości współfinansowania wszystkich programów operacyjnych z 
funduszów; wydatki organizacji pozarządowych non-profit traktuje się jak podobne 
wydatki kwalifikowane;

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 50
Ustęp 11

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 51
Ustęp 11

11. wzywa Komisję do aktywnego wspierania i promowania wśród państw 
członkowskich partnerstw publiczno-prawnych jako instrumentu finansowego 
(skreślenie). Popiera w tym kontekście zdecydowanie możliwości oferowane przez 
instrumenty finansowe JESSICA, JEREMY i JASPER;

Or. pl

Poprawkę złożył Pálfi István

Poprawka 52
Ustęp 11

11. wzywa Komisję do (skreślenie) wspierania – po uprzednim stworzeniu właściwych 
ram prawnych – partnerstw publiczno-prawnych jako instrumentu finansowego oraz 
do równego traktowania państw członkowskich; popiera w tym kontekście 
zdecydowanie możliwości oferowane przez instrumenty finansowe JESSICA, 
JEREMY i JASPER;

Or. hu

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 53
Ustęp 11 a (nowy)

11-A. podkreśla znaczenie ustalenia przepisów dotyczących powoływania partnerstw 
publiczno-prywatnych i uproszczenia procedur w zakresie zarządzania i kontroli 
programów w sposób gwarantujący i umożliwiający szybkie wykonanie projektów;

Or. pt

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 54
Ustęp 11 b (nowy)

11b. podkreśla, że istotne jest dzielenie się przez regiony informacjami i najlepszymi 
praktykami nabytymi podczas poprzednich programów, tak aby wykorzystać je w 
przyszłych okresach programowych;

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

Poprawka 55
Ustęp 12

12. przyjmuje z zadowoleniem fakt skoncentrowania wytycznych na trzech priorytetach i 
nalega, aby we wszystkich trzech priorytetach zawsze odpowiednio uwzględniano 
aspekt równości szans mężczyzn i kobiet, nalega również wyraźnie, aby aktywnie 
promowano w nich równość szans mężczyzn i kobiet;

Or. es

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 56
Ustęp 12

12. przyjmuje z zadowoleniem fakt skoncentrowania wytycznych na trzech priorytetach i 
nalega w przypadku wszystkich trzech priorytetów, aby zawsze odpowiednio 
uwzględniano w nich trwałość środowiskową oraz aspekt równości szans mężczyzn i 
kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 57
Ustęp 12

12. przyjmuje z zadowoleniem fakt skoncentrowania wytycznych na trzech priorytetach i 
nalega w przypadku wszystkich trzech priorytetów, aby zawsze odpowiednio 
uwzględniano aspekt równości szans dla wszystkich, jak stanowi art. 13 Traktatu;

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 58
Ustęp 12 a (nowy)

12a. popiera propozycję Komisji w sprawie roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) i wkładu w finansowanie wdrażania polityki spójności;
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Or. es

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 59
Ustęp 13

13. popiera decyzję w sprawie zrównoważonej infrastruktury transportowej, w tym o 
wspieraniu infrastruktury kolejowej i czystej miejskiej i lokalnej komunikacji 
publicznej, a także transportu morskiego; uważa, że właściwe projekty powinny 
uwzględniać analizy kosztów i zysków, oceny oddziaływania na środowisko oraz 
środki optymalizacji zarządzania ruchem, szczególnie z myślą o zmniejszeniu ruchu 
i poprawie bezpieczeństwa;

Or. el

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Eluned Morgan

Poprawka 60
Ustęp 13

13. popiera decyzję w sprawie zrównoważonej infrastruktury transportowej, w tym o 
wspieraniu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji podmiejskiej, i 
podkreśla potrzebę zapewnienia dostępu do usług transportu publicznego grupom 
docelowym niemającym dostępu do samochodu, szczególnie na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 61
Ustęp 13

13. popiera decyzję w sprawie zrównoważonej infrastruktury transportowej, w tym 
wspieranie infrastruktury kolejowej i komunikacji publicznej; uważa za niezbędne 
uzupełnienie transeuropejskiej sieci transportowej, aby umożliwić maksymalne 
korzystanie z zalet rynku wewnętrznego;

Or. es
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 62
Ustęp 13

13. popiera decyzję w sprawie zrównoważonej infrastruktury transportowej, w tym o 
wspieraniu infrastruktury kolejowej i publicznej komunikacji podmiejskiej oraz 
miejskiej;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 63
Ustęp 13 a (nowy)

13a. ubolewa jednak nad faktem, że zaproponowany przez Radę Europejską poziom 
inwestycji UE na rzecz sieci transeuropejskich na lata 2007-2013 nie jest 
wystarczający;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 64
Ustęp 13 b (nowy)

13b. wzywa, aby wytyczne strategiczne oraz wymagany przez nie proces oceny 
uwzględniały wyraźny wymóg i uznanie zasady i praktyki dostępności dla osób 
niepełnosprawnych1;

Or. en

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 65
Ustęp 14

14. w szczególności konieczny jest rozwój infrastruktury transportowej między regionami 
położonymi wzdłuż byłej granicy zewnętrznej UE i ich regionami sąsiednimi w
obecnych nowych państwach członkowskich oraz między państwami członkowskimi, 

  
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne 
przepisy w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności (COM(2004)0492- 2004/0163(AVC)).
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w których nie jest ona dostatecznie rozwinięta − infrastruktury kształtowanej nie w 
kategoriach nadrabiania zaległości rozwojowych, lecz urzeczywistniającej 
współczesne osiągnięcia inteligentnych i trwałych projektów w dziedzinie 
transportu;

Or. de

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 66
Ustęp 14

14. uznaje w szczególności konieczność rozwoju infrastruktury transportowej wzdłuż 
byłej granicy zewnętrznej UE z obecnymi nowymi państwami członkowskimi oraz 
między państwami członkowskimi, a także między państwami członkowskimi, w 
szczególności tam, gdzie nadal istnieją przeszkody w przejeździe przez granicę (na 
przykład w Pirenejach i w Alpach);

Or. es

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 67
Ustęp 14

14. uznaje w szczególności konieczność rozwoju infrastruktury transportowej wzdłuż 
byłej granicy zewnętrznej UE z obecnymi nowymi państwami członkowskimi oraz 
między państwami członkowskimi, w których nie jest ona dostatecznie rozwinięta; 
ponownie podkreśla, że równie dużą wagę należy przywiązywać do kwestii 
transportu morskiego i morskich autostrad w regionach posiadających zewnętrzne 
granice morskie;

Or. es

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 68
Ustęp 14

14. w szczególności konieczny jest rozwój infrastruktury transportowej wzdłuż byłej 
granicy zewnętrznej UE z obecnymi nowymi państwami członkowskimi, (skreślenie) 
między państwami członkowskimi, w których nie jest ona dostatecznie rozwinięta, a 
także wewnątrz państw członkowskich w celu poprawienia dostępności regionów 
odizolowanych, zwłaszcza peryferyjnych;
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Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 69
Ustęp 14 a (nowy)

14a. podkreśla, że wsparcie Wspólnoty dla budowy dróg regionalnych nie może być 
uzależnione jedynie od kalkulacji zyskowności inwestycji w regionalną 
infrastrukturę transportową, jako że korzyści w rodzaju podniesienia mobilności 
pracowników nie da się łatwo wyrazić w tego typu prostej kalkulacji; wzywa ponadto 
do szczególnego uwzględnienia sieci dróg drugorzędnych;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 70
Ustęp 14 b (nowy)

14b. uważa, że należy równocześnie rozwijać infrastrukturę połączeń transgranicznych w 
sieciach energetycznych jako podstawę tworzenia wspólnego rynku energii;

Or. es

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 71
Ustęp 14 c (nowy)

14c. podkreśla znaczenie i ogólniejsze korzyści społeczne z promowania dostępu do 
infrastruktury transportowej dla osób niepełnosprawnych i starszych;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 72
Ustęp 15

15. podkreśla, że zrównoważony rozwój przede wszystkim w nowych państwach 
członkowskich wiąże się z obowiązkiem spełniania wymogów ochrony środowiska w 
zakresie wód, odpadów, powietrza, ochrony przyrody i gatunków, i domaga się 
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w szczególności wodą; 
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wzywa do wyraźnego uznania powyższego stanowiska oraz do uwzględnienia 
inwestycji niezbędnych do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej i sieci Natura 
2000;

Or. el

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 73
Ustęp 15

15. podkreśla, że zrównoważony rozwój przede wszystkim w nowych państwach 
członkowskich wiąże się z obowiązkiem spełniania wymogów ochrony środowiska w 
zakresie wód, odpadów, powietrza, ochrony przyrody i gatunków, i domaga się 
konkretnego wsparcia dla wdrażania priorytetów środowiskowych, takich jak sieć 
Natura 2000 i Ramowa Dyrektywa Wodna;

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 74
Ustęp 15

15. podkreśla, że trwały rozwój, przede wszystkim w nowych państwach członkowskich, 
wiąże się z obowiązkiem spełniania wymogów ochrony środowiska w zakresie wód, 
odpadów, powietrza, ochrony przyrody i gatunków, i domaga się zrównoważonego i 
solidarnego gospodarowania zasobami naturalnymi, w szczególności wodą; podkreśla 
możliwość wykorzystywania instrumentów wspólnotowych do finansowania działań 
na rzecz zapobiegania suszom, powodziom, pożarom i innym klęskom żywiołowym;

Or. es

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 75
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wskazuje w związku z tym, jak istotne jest dysponowanie odpowiednią infrastrukturą 
zapewniającą zaopatrzenie w wodę, i popiera wysiłki podejmowane w ramach 
dyrektywy w sprawie jakości wody na rzecz wydajnego gospodarowania wodą oraz 
stosowania technologii alternatywnych (na przykład odsalaczy) i mechanizmów 
pozwalających na uniknięcie ryzyka powodzi;

Or. es
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Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 76
Ustęp 15 b (nowy)

15b. uważa ponadto, że należy uwzględnić projekty infrastrukturalne na mniejszą skalę 
we wszystkich obszarach, i zdecydowanie popiera inwestycje w połączenia o 
drugorzędnym znaczeniu z głównymi sieciami;

Or. en

Poprawkę złożyli Eluned Morgan, Richard Howitt

Poprawka 77
Ustęp 15 c (nowy)

15c. zgadza się z poglądem, że pomimo korzyści ekonomicznych z przepływu inwestycji do 
strategicznych infrastruktur transportowych jest rzeczą istotną, aby nie przeoczyć 
obszarów mających znaczenie dla dostępu do możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyli Eluned Morgan, Richard Howitt

Poprawka 78
Ustęp 16

16. popiera zdecydowanie możliwość interwencji funduszu w zakresie zrównoważonej 
polityki energetycznej i z zadowoleniem przyjmuje fakt korzystania z odnawialnych 
źródeł energii w sektorze energetycznym, cieplnym i transportowym; uważa, że 
należy zachęcać do rozpowszechniania wśród MŚP ekologicznych technologii i 
środków pobudzających „zielony biznes”; wnosi o udostępnienie finansowania dla 
ułatwienia komercyjnego wykorzystania technologii energii odnawialnej;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 79
Ustęp 16

16. popiera zdecydowanie możliwość interwencji funduszu w zakresie zrównoważonej 
polityki energetycznej i z zadowoleniem przyjmuje fakt korzystania z odnawialnych 
źródeł energii w sektorze energetycznym, cieplnym i transportowym; domaga się 
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jednak, aby na liście figurowały wszystkie trwałe źródła energii alternatywnej i 
odnawialnej lub aby wytyczne nie zawierały żadnej konkretnej ograniczonej listy;

Or. en

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 80
Ustęp 16

16. popiera zdecydowanie możliwość interwencji funduszy w zakresie zrównoważonej 
polityki energetycznej i z zadowoleniem przyjmuje fakt wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii i alternatywnych paliw w wytwarzaniu energii 
elektrycznej i cieplnej oraz w transporcie;

Or. es

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 81
Ustęp 16

16. popiera zdecydowanie możliwość interwencji funduszu w zakresie zrównoważonej 
polityki energetycznej i z zadowoleniem przyjmuje fakt korzystania z odnawialnych 
źródeł energii w sektorze energetycznym, cieplnym, chłodniczym i transportowym 
oraz dla celów oszczędności energii;

Or. el

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 82
Ustęp 16 a (nowy)

16a. w pełni popiera rozwój zarządzania środowiskiem i wykorzystania czystych 
technologii przeznaczonych specjalnie dla MŚP; przypomina o konieczności 
uwzględniania różnic w wielkości i w rodzaju działalności, wzywa w szczególności do 
promowania systemów zarządzania środowiskiem i wydajności energetycznej 
dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw małej wielkości;

Or. fr



PE 371.896v02-00 24/49 AM\611970PL.doc

PL

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 83
Ustęp 16 b (nowy)

16b. stwierdza istotny udział sektora mieszkaniowego w wytwarzaniu gazów 
cieplarnianych, co powoduje konieczność prowadzenia odpowiednich działań 
również w tym sektorze, aby możliwe było osiągnięcie celów określonych w Kioto i 
wspieranie procesu trwałego rozwoju miast; przypomina w tym względzie o 
stanowisku zajętym 6 lipca 2005 r. w kwestii reformy funduszy strukturalnych1;

Or. fr

Poprawkę złożył Eugenijus Gentvilas

Poprawka 84
Ustęp 17

17. zwraca w związku z tym uwagę, że dla zwiększenia wydajności energetycznej należy 
korzystać z możliwości zintegrowanego rozwoju miast oraz rozwoju obszarów 
miejskich; w tym kontekście specjalne znaczenie mają inwestycje na rzecz poprawy 
wydajności energetycznej prefabrykowanych budynków mieszkalnych z wielkiej 
płyty w nowych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 85
Ustęp 17 a (nowy)

17a. podkreśla, że konkurencyjność gospodarcza wymaga społeczeństwa informacyjnego 
i opartego na wiedzy na szeroką skalę, i wzywa w związku z tym do uwzględnienia 
ICT w niezbędnych inwestycjach infrastrukturalnych, obok inwestycji 
transportowych, środowiskowych i energetycznych;

Or. en

  
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2005 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie 
przepisów ogólnych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego 
Fundusz Spójności
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Poprawkę złożyli Richard Howitt, Eluned Morgan

Poprawka 86
Ustęp 17 b (nowy)

17b. uważa, że należy zachęcać do rozpowszechniania wśród MŚP ekologicznych 
technologii i środków pobudzających „zielony biznes”;

Or. en

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 87
Ustęp 18

18. domaga się wzmocnienia zrównoważonego rozwoju miast i specyficznych relacji 
między miastami i ich otoczeniem; podkreśla wzajemne zależności miast, 
samorządów i regionów. Strefy miejskie nie mogą być analizowane w odcięciu od 
stref, które je otaczają. Sprzyjanie rozwojowi regionalnemu wymaga polityk, które 
się uzupełniają i podnoszą wartość strategicznej współpracy pomiędzy miastami, 
miastami peryferyjnymi i granicznymi regionami administracyjnymi;

Or. pt

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 88
Ustęp 18

18. domaga się wzmocnienia zrównoważonego rozwoju miast i specyficznych relacji 
między miastami i ich otoczeniem; podkreśla także wzajemną zależność gmin i 
regionów; stymulowanie rozwoju regionalnego wymaga dodatkowych polityk i 
wzmocnionych sojuszy strategicznych pomiędzy miastami i otaczającymi je 
gminami, a także pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi graniczących ze 
sobą obszarów;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 89
Ustęp 18

18. domaga się wzmocnienia trwałego rozwoju miast oraz specyficznych relacji między 
miastami i ich otoczeniem; w związku z tym uważa, że należy pilnie zaproponować 
strategię poprawy relacji między rozwojem miast a ponownym rozwojem obszarów 
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wiejskich, aby uniknąć efektu wyludnienia i opuszczenia tych ostatnich;

Or. es

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 90
Ustęp 18 a (nowy)

18-A. podkreśla znaczenie uproszczenia krajowego otoczenia prawno-gospodarczego, 
również określanego jako "koszty kontekstowe"(ang. context costs), gdyż jest ono 
decydującym czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności inwestycji;

Or. pt

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 91
Ustęp 18 b (nowy)

18b. wskazuje, że w szczególności obszary wiejskie mają duże szanse na rozwój dobrobytu 
dzięki zwiększeniu zużycia odnawialnych biosurowców w produkcji energii i 
materiałów; wzmocnienie struktur zrównoważonego rozwoju stwarza duże szanse 
także dla rolnictwa;

Or. de

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 92
Ustęp 18 c (nowy)

18c. wzywa do współpracy regionów wiejskich i miejskich; każdy z obszarów życia ma 
właściwe sobie znaczenie i nie wolno go przeciwstawiać innym; celem jest 
ulepszanie perspektyw życiowych ludzi tam, gdzie ludzie ci czują się dobrze i gdzie 
żyją;

Or. de
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Poprawkę złożył Alfredo Antoniozzi

Poprawka 93
Ustęp 18 d (nowy)

18d. zwraca się do Komisji o określenie ram przeznaczenia środków w trakcie 
programowania na lata 2007-2013, które wśród priorytetów przewidywałyby 
działania strukturalne właściwie skierowane na aglomeracje o wysokim 
zagęszczeniu ludności;

Or. it

Poprawkę złożył Alfredo Antoniozzi

Poprawka 94
Ustęp 18 e (nowy)

18e. zwraca się do Komisji o sporządzenie analizy dotyczącej określenia nowego typu 
instrumentu finansowego do wspierania aglomeracji w świetle najczęściej 
napotykanych problemów, takich jak mobilność miejska, trwały system 
transportu miejskiego, bezrobocie, zanieczyszczenie, ruch drogowy, wysokie 
koszty utrzymania i budownictwa socjalnego;

Or. it

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 95
Ustęp 18 f (nowy)

18f. wzywa, aby środków i inwestycji na rzecz innowacyjności nie ograniczano do 
innowacji technologicznych, ale aby dotyczyły one wszelkich form innowacji 
umożliwiających gospodarcze i społeczne unowocześnianie przedsiębiorstw, a 
równocześnie nawołuje do szczególnych starań o rozwijanie potencjału 
innowacyjności małych oraz mikroprzedsiębiorstw, szczególnie w branżach 
tradycyjnych;

Or. fr

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 96
Ustęp 18 g (nowy)

18g. podkreśla konieczność zapewnienia i poprawy ochrony bioróżnorodności w UE 
poprzez uznanie wymogów odpowiedniego zarządzania europejskim dziedzictwem 
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przyrodniczym i ustanowienie finansowania wystarczającego do realizacji 
zobowiązań przyjętych w sieci Natura 2000; w związku z tym należy chronić i 
odtwarzać zarówno obszary zalesione, jak i wybrzeża, w miejscach najbardziej 
zagrożonych pożarami lub erozją;

Or. es

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 97
Ustęp 18 h (nowy)

18h. zwraca się o jasne i szczegółowe zdefiniowanie działań w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej i ochrony przyrody, które mają być uwzględnione we 
wszystkich celach Wspólnoty zgodnie z odnośnymi rozporządzeniami polityki 
spójności;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 98
Ustęp 18 i (nowy)

18i. domaga się stosowania szerszej definicji i interpretacji rekultywacji i remediacji 
skażonych gruntów, ponieważ jest to konieczne do innych celów niż działalność 
gospodarcza, np. dla ochrony wrażliwych gruntów i wody pitnej;

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Eluned Morgan

Poprawka 99
Ustęp 18 j (nowy)

18j. wnosi o udostępnienie finansowania dla ułatwienia komercyjnego wykorzystania 
technologii energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 100
Ustęp 18 k (nowy)

18k. ze względu na szczególne znaczenie społeczne, terytorialne i kulturalne technologii 
ICT nalega, aby Komisja przywiązywała szczególną wagę do programów 
zmierzających do ich rozwijania i do umożliwiania wszystkim obywatelom dostępu 
do nich;

Or. es

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 101
Ustęp 19

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt skupienia się na temacie badań i rozwoju, w 
szczególności na wspieraniu tworzenia klastrów najwyższej klasy technologii, MŚP 
oraz sektora technologii ICT; sugeruje jednak nie tylko rozwój istniejących biegunów 
doskonałości, ale także zachęcanie do tworzenia nowych ośrodków; podkreśla 
ponadto, że rozwój infrastruktury BRT nie powinien być związany wyłącznie z 
regionalnymi celami gospodarczymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 102
Ustęp 19

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt skupienia się na temacie badań i rozwoju, w 
szczególności na wspieraniu tworzenia klastrów najwyższej klasy technologii i MŚP w 
sektorze technologii ICT, a także fakt uznania przez Komisję, iż wsparcie rozwoju 
ICT jest szczególnie istotne w oddalonych i słabo zaludnionych regionach, uważa 
niemniej, że pogląd ten należy rozszerzyć na obszary w niekorzystnej sytuacji, np. o 
wysokim bezrobociu i zaniedbane społecznie;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 103
Ustęp 19

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt skupienia się na temacie badań i rozwoju, w 
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szczególności na wspieraniu tworzenia klastrów technologii najwyższej klasy, MŚP 
oraz sektora technologii ICT; przypomina jednakże o konieczności zmniejszenia 
przepaści technologicznej między regionami i państwami członkowskimi oraz zaleca 
zróżnicowanie i wzmocnienie partnerstwa i sieci współpracy;

Or. es

Poprawkę złożył Eugenijus Gentvilas

Poprawka 104
Ustęp 19

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt skupienia się na temacie badań i rozwoju, w 
szczególności na wspieraniu tworzenia klastrów najwyższej klasy technologii i MŚP w 
sektorze technologii ICT i komunikacji szerokopasmowej (usługi elektroniczne) w 
odleglejszych obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Eluned Morgan

Poprawka 105
Ustęp 19

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt skupienia się na temacie badań i rozwoju, w 
szczególności na wspieraniu tworzenia regionalnych i ponadnarodowych klastrów 
najwyższej klasy technologii, centrów doskonałości i MŚP w sektorze technologii 
ICT;

Or. en

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 106
Ustęp 19

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt skupienia się na temacie badań i rozwoju, w 
szczególności na wspieraniu tworzenia klastrów najwyższej klasy technologii, 
innowacyjnych regionów przemysłowych i MŚP w sektorze technologii ICT;

Or. en
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 107
Ustęp 19 a (nowy)

19a. uważa, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ogólnej polityki gospodarczej konieczne 
jest, aby promocja społeczeństwa informacyjnego zapewniała odpowiednie 
bezpieczeństwo technologii informacji, w tym ochronę i dostępność elektronicznych 
usług biznesowych i administracyjnych;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 108
Ustęp 19 b (nowy)

19b. przychyla się do wsparcia z funduszy UE na rzecz rozszerzenia umiejętności 
morskiego przemysłu naftowego i gazowego na morski sektor odnawialny;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 109
Ustęp 19 c (nowy)

19c. przyznaje, że wdrażanie badań i rozwoju w mniej uprzywilejowanych regionach o 
krótkiej historii działalności w tym zakresie może być problematyczne, niemniej 
stanowi istotną część ich restrukturyzacji gospodarczej;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 110
Ustęp 19 d (nowy)

19d. zdecydowanie popiera konsolidację regionalnych struktur transportowych, 
technologii, innowacji i środków promowania przedsiębiorczości, np. poprzez parki 
technologiczne, ośrodki, kompleksy i strefy innowacyjności oraz klastry regionalne;

Or. el
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Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 111
Ustęp 20

20. wskazuje na ścisłe powiązanie działań w zakresie badań i rozwoju z wykształceniem 
oraz wzywa Komisję do stworzenia dla zintegrowanych projektów możliwości 
prostych i przejrzystych mechanizmów wspólnego finansowania przez Fundusze; 
wzywa państwa członkowskie, aby za pomocą środków, takich jak fundusze ryzyka i 
drobne pożyczki, wspierały zakładanie małych przedsiębiorstw w następstwie 
skutecznych wyników badań na uniwersytetach, przede wszystkim na rzecz 
wykształconych młodych kobiet, które rzadko mają do dyspozycji własne środki 
kapitałowe;

Or. de

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 112
Ustęp 20

20. wskazuje na ścisłe powiązanie badań i rozwoju z wykształceniem oraz wzywa 
Komisję do stworzenia dla zintegrowanych projektów prostych i przejrzystych 
mechanizmów wspólnego finansowania przez fundusze, a także bardziej elastycznych 
i dostosowanych do potrzeb możliwości korzystania z nich, aby zwiększyć ich 
atrakcyjność dla inwestorów prywatnych;

Or. es

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 113
Ustęp 20

20. wskazuje na ścisłe powiązanie 7. programu ramowego, programu ramowego na 
rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) i funduszy spójności w 
zakresie badań i rozwoju, innowacji, kształcenia i szkoleń oraz wzywa Komisję do 
stworzenia dla zintegrowanych projektów możliwości prostych i przejrzystych 
mechanizmów wspólnego finansowania przez Fundusze;

Or. en



AM\611970PL.doc 33/49 PE 371.896v02-00

PL

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 114
Ustęp 20 a (nowy)

20a. wzywa Komisję do stworzenia sprzyjających warunków dla wzmocnienia i 
wzbogacenia współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju oraz 
przyciągnięcia utalentowanych naukowców do Europy;

Or. pl

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Eluned Morgan

Poprawka 115
Ustęp 20 b (nowy)

20b. sugeruje, by zapewnić wsparcie również sektorowi non-profit, wspierając tym 
samym rozwój przedsięwzięć i firm o charakterze społecznym;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 116
Ustęp 20 c (nowy)

20c. podkreśla decydujące znaczenie wkładu, który zostanie dokonany poprzez 
proponowaną poprawę dostępu do finansowania w ramach promocji badań, 
innowacji i przedsiębiorczości oraz poprzez tworzenie nowych i rozszerzanie 
istniejących przedsiębiorstw europejskich;

Or. el

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 117
Ustęp 21

21. ponawia wezwanie o umożliwienie wszystkim regionom realizacji na takich samych 
warunkach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i 
rozwoju oraz technologii ICT, co przyczyni się do zmniejszenia przepaści 
technologicznej;

Or. es
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Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 118
Ustęp 21

21. ponawia wezwanie dotyczące umożliwienia wszystkim regionom przeprowadzania na 
takich samych warunkach projektów partnerstw publiczno-prawnych w dziedzinie 
badań i rozwoju, innowacji oraz technologii ICT;

Or. el

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 119
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wskazuje, że obszary wiejskie nie mogą być wyłączone z rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego;

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 120
Ustęp 21 b (nowy)

21b. popiera zasadę rozwoju usług wspomagających przedsiębiorstwa; uważa, że 
działania informacyjne, doradcze i wspomagające prowadzone przez organizacje 
zrzeszające przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa, mikro 
przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rzemieślnicze, są niezbędnym warunkiem 
osiągania przez nie celów związanych z polityką spójności; w związku z tym zwraca 
się o priorytetowe traktowanie wspierania tego rodzaju działań na szczeblu 
regionalnym;

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 121
Ustęp 21 c (nowy)

21c. sugeruje stosowanie terminu „innowacyjne przedsiębiorstwa zaczynające 
działalność” zamiast „przedsiębiorstwa wysokiej technologii zaczynające 
działalność”, dla umożliwienia kreatywnym przedsiębiorstwom większej 
elastyczności;
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Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 122
Ustęp 21 d (nowy)

21d. sugeruje, by nie rozumieć poprawy wydajności usług publicznych li tylko jako 
udostępnienie usług on-line, ale jako rozwój wspomagającej infrastruktury ICT i 
aplikacji, takich jak e-kształcenie;

Or. en

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 123
Ustęp 21 e (nowy)

21e. zwraca się również o doskonalenie finansowania przez Wspólnotę przedsięwzięć w 
pełni nastawionych na osiąganie uznanych przez UE celów dotyczących oświaty, 
szkolenia i integracji społecznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 124
Ustęp 21 f (nowy)

21f. wzywa regiony, aby budowały swój potencjał w zakresie badań i innowacji 
zapewniając komplementarność i synergię pomiędzy 7. programem ramowym, CIP i 
funduszami strukturalnymi i spójności;

Or. en

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 125
Ustęp 22

22. podkreśla znaczenie inwestowania w kapitał ludzki, w szczególności w perspektywie 
przemian demograficznych w społeczeństwie w nadchodzących latach, ze 
szczególnym uwzględnieniem pełnej integracji imigrantów oraz odpowiedniego 
zaspokajania potrzeb starzejących się i wymagających opieki mieszkańców Europy;
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Or. es

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 126
Ustęp 22 a (nowy)

22a. wzywa do wspierania infrastruktury szerokopasmowej dla obszarów wiejskich dla 
promowania możliwości zatrudnienia w tych obszarach, zgodnie z celem 
zmniejszenia problemów związanych z przeludnieniem miast;

Or. en

Poprawkę złożyli Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 127
Ustęp 22 b (nowy)

22b. domaga się, aby fundusze strukturalne UE zasadniczo nie przyczyniały się do 
likwidacji miejsc pracy, lecz aby koncentrowały się na tworzeniu dodatkowych i 
długotrwałych miejsc pracy; z tego względu wzywa Komisję UE oraz Radę 
Europejską do wyłączenia w przyszłości wsparcia UE dla przenoszenia siedziby 
przedsiębiorstwa;

Or. de

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 128
Ustęp 22 c (nowy)

22c. podkreśla, że istotne jest skoncentrowanie się na zasadzie „design for all” 
(projektowanie dla wszystkich) oraz dostępności ICT dla osób niepełnosprawnych i 
starzejącej się ludności;

Or. en

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 129
Ustęp 23

23. domaga się, aby EFS wspierał politykę państw członkowskich zgodną ze 
zintegrowanymi wytycznymi i zaleceniami przedstawionymi w ramach europejskiej 
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strategii na rzecz zatrudnienia oraz z uzgodnionymi celami Wspólnoty w odniesieniu 
do integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, promowania równości szans 
mężczyzn i kobiet, polityki równości szans niepełnosprawnych oraz kształcenia 
ogólnego i zawodowego;

Or. es

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 130
Ustęp 23

23. domaga się, aby EFS wspierał politykę państw członkowskich zgodną ze 
zintegrowanymi wytycznymi i zaleceniami przedstawionymi w ramach europejskiej 
strategii na rzecz zatrudnienia oraz z uzgodnionymi celami Wspólnoty w odniesieniu 
do integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji, promowania równości szans 
mężczyzn i kobiet oraz kształcenia ogólnego i zawodowego; w szczególności uważa, 
że polityka spójności powinna sprzyjać zwiększaniu szans na znalezienie pracy przez 
ofiary przemocy związanej z płcią;

Or. es

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 131
Ustęp 23 a (nowy)

23a. uważa za priorytetowy środek mający na celu poprawę zdolności adaptacyjnych 
pracowników i przedsiębiorstw; stwierdza jednakże niedobór szkoleń dla osób 
prowadzących własną działalność gospodarczą i osób przez nie zatrudnianych; 
nawołuje w związku z tym do działań uświadamiających i wspomagających 
organizację tego rodzaju szkoleń;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 132
Ustęp 23 b (nowy)

23b. wzywa Komisję do wspierania mobilności pracowników na obszarze Unii 
Europejskiej w celu budowania społeczeństwa równych szans i realizowania 
wolności swobodnego przepływu osób;

Or. pl
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Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 133
Ustęp 23 c (nowy)

23c. domaga się, aby do okresu finansowania włączono towarzyszące i wspierające 
środki na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, aby w ten sposób zwiększyć 
u zainteresowanych osób kwalifikacje na rzecz zatrudnienia; wskazuje na pozytywne 
skutki dla integracji takich środków jak „gospodarka socjalna” i „lokalne i 
regionalne pakty na rzecz zatrudnienia” oraz stwierdza, że środek „dodatek 
globalny” nadzwyczaj dobrze sprawdził się w takich strukturach lokalnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 134
Ustęp 24

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt określenia w wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia trzech podstawowych aspektów działań i podkreśla, że nie mogą one 
prowadzić do pogorszenia sytuacji pracowników; z związku z tym wyraża szczególny 
niepokój takimi sformułowaniami, jak „sprzyjające zatrudnieniu mechanizmy 
ustalania płac”;

Or. en

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 135
Ustęp 25

25. wzywa Komisję do wyjaśnienia, co rozumie pod pojęciem „podejścia opartego na 
cyklu życiowym w polityce zatrudnienia”; zakłada, że oba projekty poświęcone są 
szczególnemu wspieraniu młodych ludzi, kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych 
pracowników;

Or. es
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 136
Ustęp 26

26. domaga się w związku z tym silniejszego wsparcia dla projektów „uczenia się przez 
całe życie”, co dotyczy zarówno wspierania poprawy infrastruktury oświatowej, jak i 
poprawy kwalifikacji pracowników (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 137
Ustęp 26

26. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie Komisji dla aktywnej polityki, szczególnie w 
dziedzinie promowania przedsiębiorczości na wszystkich poziomach nauczania i 
kształcenia ustawicznego; domaga się w związku z tym silniejszego wsparcia dla 
projektów „uczenia się przez całe życie”, co oznacza zarówno wspieranie poprawy 
infrastruktury szkoleniowej, poprawy kwalifikacji pracowników, jak i promowania 
nowych inicjatyw na etapie szkolnym i przedszkolnym;

Or. es

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 138
Ustęp 26

26. domaga się w związku z tym silniejszego wsparcia dla projektów „uczenia się przez 
całe życie”, co oznacza zarówno wspieranie poprawy infrastruktury szkoleniowej, 
poprawy kwalifikacji pracowników, jak i promowania nowych inicjatyw 
oświatowych, zarówno formalnych (oficjalne placówki oświatowe), jak i 
nieformalnych (programy oświatowe inicjowane przez przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego);

Or. es

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 139
Ustęp 26

26. domaga się w związku z tym silniejszego wsparcia dla projektów „uczenia się przez 
całe życie”, co dotyczy zarówno wspierania poprawy infrastruktury oświatowej, 



PE 371.896v02-00 40/49 AM\611970PL.doc

PL

poprawy kwalifikacji pracowników, jak i w szczególności promowania nauki języków 
obcych już na etapie przedszkolnym i szkolnym;

Or. pl

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 140
Ustęp 27

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Poprawka 141
Ustęp 28

28. oczekuje, że rozwój kwalifikacji i uczenie się przez całe życie będą uznawane za 
inwestycję w człowieka i w związku z tym nie będą traktowane i kwalifikowane jako 
pomoc, którą ewentualnie należy zgłosić; popiera podejście Komisji polegające – jak 
dotychczas w programie EQUAL – na umożliwianiu w większym stopniu dostępu do 
rynku pracy, np. w drodze uznania uzyskanych kwalifikacji czy nauczania języków 
obcych, wszystkim migrantom, łącznie z osobami starającymi się o azyl;

Or. de

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 142
Ustęp 28 a (nowy)

28a. zachęca państwa członkowskie i regiony do zwrócenia większej uwagi na kwestię 
ponownego zaangażowania osób nieaktywnych zawodowo, a zwłaszcza 
korzystających z długotrwałych świadczeń z tytułu choroby, poprzez stopniowe 
ponowne wprowadzanie ich na rynek pracy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 143
Ustęp 28 b (nowy)

28b. szczególną uwagę należy zwrócić także na potrzeby związane z dostępem osób 
niepełnosprawnych do podstawowej edukacji i kursów szkoleniowych;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 144
Ustęp 29 a (nowy)

29a. podkreśla, że oprócz wzmocnienia potencjału administracyjnego sektora 
publicznego polityka spójności powinna wnieść wkład w modernizację usług 
publicznych jako takich;

Or. en

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 145
Ustęp 29 b (nowy)

29b. podkreśla potrzebę poprawy w zakresie dostosowania szkoleń i kształcenia do 
potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 146
Ustęp 29 c (nowy)

29c. nalega, aby Komisja przewidziała wykorzystywanie środków z EFS do promocji 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz do zmniejszania liczby wypadków przy pracy;

Or. es
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Poprawkę złożył Eugenijus Gentvilas

Poprawka 147
Ustęp 30

30. z zadowoleniem przyjmuje możliwość inwestycji w obszarze infrastruktury opieki 
zdrowotnej, zwłaszcza w odleglejszych obszarach wiejskich, oraz w ramach 
profilaktyki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 148
Ustęp 30 a (nowy)

30a. uważa, że mechanizmy spójności powinny obejmować odpowiednie usługi socjalne, 
nie tylko będące źródłem zatrudnienia, ale również przyczyniające się do godzenia 
życia osobistego, rodzinnego i zawodowego;

Or. es

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 149
Ustęp 32

32. wzywa Komisję, aby w przypadku powszechnego niewypełniania kryteriów:

• zrównoważonego rozwoju

• problematyki płci

• przestrzegania praw zgodnie z art. 13 Traktatu WE (zakaz dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, z powodu rasy, płci, wyznania lub orientacji seksualnej)

• wymogów ochrony środowiska
domagała się naprawy sytuacji (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 150
Ustęp 32

32. wzywa Komisję do zapewnienia, że podczas wdrażania programów państwa 
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członkowskie spełniają następujące kryteria:

• zrównoważonego rozwoju,

• problematyki płci,

• przestrzegania praw zgodnie z art. 13 Traktatu WE (zakaz dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, z powodu rasy, płci, wyznania lub orientacji seksualnej),

• wymogów ochrony środowiska,

i wzywa Komisję, aby domagała się naprawy sytuacji lub zwrotu przekazanych już 
środków w przypadku niewypełniania tych kryteriów;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 151
Ustęp 33 a (nowy)

33a. podkreśla, że rozwój przestrzenny i polityka spójności powinny w sposób właściwszy 
uwzględniać główne zasady i cele EPBiO;

Or. en

Poprawkę złożył Sajjad Karim

Poprawka 152
Ustęp 33 b (nowy)

33b. podkreśla aspekty terytorialne programów zatrudnienia, wskazujące, że programy 
Europejskiego Funduszu Społecznego powinny mieć wyraźny wymiar regionalny i 
terytorialny;

Or. en

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 153
Ustęp 34

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyli Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy, Alain Hutchinson, Mieczysław 
Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Arlene McCarthy, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Poprawka 154
Ustęp 34

34. ponownie domaga się zwiększenia wsparcia dla obszarów miejskich; podkreśla ważną 
rolę, jaką miasta i otaczające je obszary odgrywają w realizacji celów polityki 
regionalnej UE, w tym funkcję napędzania rozwoju gospodarczego w Europie; 
wzywa państwa członkowskie do stymulowania ładu administracyjno-regulacyjnego 
poprzez uwzględnienie miast, ich funkcjonalnych obszarów miejskich oraz 
peryferyjnych obszarów wiejskich na etapie opracowania i wdrażania krajowych 
referencyjnych strategii ramowych i programów operacyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 155
Ustęp 34

34. ponownie domaga się zwiększenia wsparcia dla obszarów miejskich; popiera przy tym 
konieczność elastyczności regionów przy opracowywaniu projektów, ponieważ na 
początku okresu finansowania niekoniecznie można przewidzieć, które obszary 
miejskie w trakcie okresu finansowania będą potrzebowały wsparcia dla swoich 
projektów; podkreśla znaczenie przekazywania lokalnym władzom miejskim 
specyficznych środków na zagadnienia urbanistyczne związane z programami 
działań w ramach funduszy strukturalnych. Właściwe miasta muszą być traktowane 
jak partnerzy w celu rozwijania i wprowadzania specyficznych programów działań, a 
przez to powinny one podejmować odpowiedzialność i otrzymywać środki na 
realizację ww. programów;

Or. pt

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 156
Ustęp 34

34. podkreśla, że polityka spójności, wzrostu i zatrudnienia zakończy się 
niepowodzeniem, jeśli rola miast i ich zadania nie zostaną formalnie uznane;
ponownie domaga się zwiększenia wsparcia dla obszarów miejskich; popiera przy tym 
konieczność wprowadzenia elastyczności regionów przy realizacji projektów,
ponieważ na początku okresu finansowania niekoniecznie można przewidzieć, które 
obszary miejskie w trakcie okresu finansowania będą potrzebowały wsparcia dla 
swoich projektów;
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Or. es

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 157
Ustęp 34 a (nowy)

34-A. podkreśla konieczność uznania różnorodności europejskich podmiotów lokalnych. 
Europa charakteryzuje się jednolitą strukturą policentryczną dużych, średnich i 
małych miast, przy czym większość Europejczyków mieszka w średnich i małych 
miastach. Sprawą kluczową jest, by działania miejskie wychodziły poza tradycyjne 
metropolie oraz by brały również pod uwagę rolę miast, miast drugorzędnych i 
handlowych, które łączą się z dominującymi ośrodkami miejskimi;

Or. pt

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 158
Ustęp 34 b (nowy)

34b. domaga się również, aby strefy borykające się z trudnościami strukturalnymi, jak 
wyludnienie, starzenie się populacji lub trudny dostęp, uzyskały pomoc i impuls do 
rozwoju gospodarczego i społecznego;

Or. es

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 159
Ustęp 34 c (nowy)

34c. sugeruje umożliwienie szerszego wsparcia dla turystyki i powiązanych z nią działań, 
jako że jest ona istotnym elementem gospodarki wiejskiej i miejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 160
Ustęp 34 d (nowy)

34d. podkreśla potrzebę uznania różnorodności lokalnych podmiotów w Europie; Europa 
charakteryzuje się unikalną policentryczną strukturą dużych, średnich i małych 
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miast, przy czym przeważająca większość Europejczyków mieszka w małych i 
średnich miastach; jest niezwykle ważne, aby działania UE skierowane do miast 
wykraczały poza tradycyjne metropolie i uwzględniały także miasta mniejsze, 
drugorzędne i targowe, które łączą dominujące ośrodki miejskie;

Or. en

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 161
Ustęp 35

35. potwierdza swoje poparcie dla współpracy transgranicznej jako zasadniczego 
instrumentu integracji europejskiej i domaga się, aby w stosowny sposób 
uwzględniono w nim m.in. aspekt kultury, środowiska, wymiany między 
administracjami, obrony cywilnej, a także racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi 
oraz obszar zdrowia człowieka;

Or. el

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 162
Ustęp 35

35. potwierdza swoje poparcie dla współpracy transgranicznej jako zasadniczego 
instrumentu integracji europejskiej i domaga się, aby w stosowny sposób 
uwzględniono w nim (skreślenie), oprócz niezbędnych transgranicznych połączeń 
transportowych i energetycznych, także aspekty kultury, ochrony środowiska, 
wymiany informacji między organami administracji, obrony cywilnej i zdrowia;

Or. es

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 163
Ustęp 35

35. potwierdza swoje poparcie dla współpracy transgranicznej jako zasadniczego 
instrumentu integracji europejskiej i domaga się, aby w stosowny sposób 
uwzględniono w nim m.in. aspekt kultury, środowiska, badań i rozwoju, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, wymiany między administracjami, obrony 
cywilnej, a także obszar zdrowia człowieka;

Or. en
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 164
Ustęp 35

35. potwierdza swoje poparcie dla współpracy transgranicznej jako zasadniczego 
instrumentu integracji europejskiej i domaga się, aby w stosowny sposób 
uwzględniono w nim m.in. aspekt kultury, środowiska, wymiany między 
administracjami, obrony cywilnej, a także obszar ochrony zdrowia człowieka;

Or. pl

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 165
Ustęp 35

35. potwierdza swoje poparcie dla współpracy terytorialnej jako zasadniczego 
instrumentu integracji europejskiej i domaga się, aby w stosowny sposób 
uwzględniono w nim m.in. aspekt kultury, środowiska, wymiany między 
administracjami, obrony cywilnej, a także obszar zdrowia człowieka;

Or. pt

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 166
Ustęp 36 a (nowy)

36a. podkreśla, że w nowych okresie programowym należy kontynuować działania w 
rodzaju EQUAL;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 167
Ustęp 37

37. domaga się jasnych i przejrzystych zarówno reguł przyznawania środków, jak i zasad 
kontroli wydatków;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 168
Ustęp 37

37. domaga się jasnych i przejrzystych zasad kontroli wydatków oraz wzywa państwa 
członkowskie do wzięcia pełnej odpowiedzialności za wydatkowanie funduszy 
polityki spójności;

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis

Poprawka 169
Ustęp 37 a (nowy)

37a. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dążyły do możliwie najbliższej 
koordynacji pomiędzy przedsiębiorstwami biorącymi udział w programach 
krajowych i odpowiednich programach wspólnotowych w celu optymalizacji 
wykorzystania dostępnych zasobów Wspólnoty;

Or. el

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 170
Ustęp 37 b (nowy)

37b. wskazuje, że w szczególności w obszarach nadgranicznych należy po kolei uzgadniać 
programy operacyjne; zarówno na etapie kształtowania programu, jak również w 
procesie realizacji programu jego uczestnicy po obu stronach granicy muszą 
postępować w odpowiedniej kolejności i koordynować inwestycje; tylko w ten sposób 
możliwy jest wspólny rozwój w obszarach nadgranicznych;

Or. de

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 171
Ustęp 37 c (nowy)

37c. domaga się wypracowania jasnych i przejrzystych uregulowań, które nie będą 
wspierały dotacjami dla przedsiębiorstw zwykłego przeniesienia przedsiębiorstwa 
wewnątrz Unii Europejskiej;



AM\611970PL.doc 49/49 PE 371.896v02-00

PL

Or. de

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 172
Ustęp 37 d (nowy)

37d. wskazuje, że w procesie zakładania europejskich ugrupowań współpracy 
transgranicznej (EUWT) istnieje duża szansa na uzupełniające podejście w 
europejskiej polityce strukturalnej i regionalnej; poprzez EUWT regionalni 
decydenci mogą w większym stopniu zostać włączeni w odpowiedzialność za 
operacyjną realizację programów; ponadto ugruntowuje się transgraniczna 
refleksja regionalna i wzmacnia duch europejski;

Or. de


