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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 1
Odniesienie 4 a (nowe)

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 maja 2006 r. zatytułowany „Rozszerzenie 
po dwóch latach – sukces gospodarczy” (COM(2006)0200),

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 2
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z dnia 3 października 2005 r. dotyczące 
otwarcia negocjacji z Chorwacją,

Or. de
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 3
Punkt C preambuły

C. dotychczasowe rozszerzenia Unii przyczyniły się do zagwarantowania pokoju, 
bezpieczeństwa, stabilizacji, demokracji oraz rządów prawa, a także wzrostu i 
dobrobytu całej Unii Europejskiej oraz że są to korzyści, które pomogły UE stać się 
bardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką, i dlatego należy o nich pamiętać,

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 4
Punkt C preambuły

C. dotychczasowe rozszerzenia Unii przyniosły całej Unii Europejskiej wiele korzyści w
zakresie gospodarki i polityki bezpieczeństwa; są one istotnym krokiem w kierunku 
budowy silnej wspólnoty mającej coraz większe znaczenie na świecie,

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 5
Punkt C preambuły

C. dotychczasowe rozszerzenia Unii przyniosły całej Unii Europejskiej wiele korzyści w 
zakresie gospodarki i polityki bezpieczeństwa; fakt ten odgrywa ważną rolę w 
podejmowaniu decyzji o przyszłych rozszerzeniach (skreślenie),

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 6
Punkt D preambuły

skreślony

Or. pl
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 7
Punkt D preambuły

D. dostosowanie państw, które przystąpiły do UE w ramach rozszerzenia na wschód, 
wymaga jednakże dalszych istotnych wysiłków, ponieważ wyjściowy poziom rozwoju 
gospodarczego tych państw był niższy niż w przypadku wcześniejszych rozszerzeń i 
jednocześnie konieczne było przeprowadzenie tam radykalnej zmiany systemu 
politycznego (skreślenie),

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 8
Punkt D preambuły

D. dostosowanie państw, które przystąpiły do UE w ramach rozszerzenia na wschód, 
wymaga dalszych istotnych wysiłków, ponieważ wyjściowy poziom rozwoju 
gospodarczego tych państw był niższy niż w przypadku wcześniejszych rozszerzeń 
(skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 9
Punkt D preambuły

D. dostosowanie państw, które przystąpiły do UE w ramach rozszerzenia na wschód, 
wymaga dalszych istotnych wysiłków, ponieważ wyjściowy poziom rozwoju 
gospodarczego tych państw był niższy niż w przypadku wcześniejszych rozszerzeń, i 
jednocześnie konieczne jest przeprowadzenie tam radykalnej zmiany systemu 
politycznego (skreślenie),

Or. cs

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 10
Punkt D preambuły

D. dostosowanie państw (skreślenie) Europy Środkowo-Wschodniej wymaga dalszych 
istotnych wysiłków, ponieważ wyjściowy poziom rozwoju gospodarczego tych 
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państw był niższy niż w przypadku wcześniejszych rozszerzeń i jednocześnie 
konieczne jest przeprowadzenie tam radykalnej zmiany systemu politycznego; według 
opracowań w przypadku Rumunii i Bułgarii próg 75% ma zostać osiągnięty za 76 lat,

Or. de

Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 11
Punkt E preambuły

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 12
Punkt E preambuły

E. skutki globalizacji utrudniają proces dostosowawczy i ujawniają nowe słabe punkty w 
odniesieniu do lokalizacji ośrodków działalności gospodarczej także w obrębie 
„starej” UE-15, co oznacza, że polityka spójności oraz solidarność ze słabiej 
rozwiniętymi regionami w Unii Europejskiej będą niezbędne również w przyszłości,

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 13
Punkt E preambuły

E. skutki globalizacji utrudniają proces dostosowawczy oraz przynoszą trudności całej 
Unii z uwagi na relokacje przedsiębiorstw w obrębie UE oraz poza jej teren,

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 14
Punkt E preambuły

E. skutki globalizacji utrudniają proces dostosowawczy i ujawniają (skreślenie) słabe 
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punkty (skreślenie) we wszystkich państwach UE (skreślenie),

Or. cs

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 15
Punkt E preambuły

E. skutki globalizacji mogą utrudnić proces dostosowawczy i ujawniają nowe dylematy 
UE w odniesieniu do lokalizacji ośrodków działalności gospodarczej,

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 16
Punkt E preambuły

E. skutki globalizacji utrudniają proces dostosowawczy i ujawniają nowe słabe punkty w
odniesieniu do lokalizacji ośrodków działalności gospodarczej (skreślenie),

Or. pl

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 17
Punkt E preambuły

E. skutki globalizacji utrudniają proces dostosowawczy i przyczyniają się do 
powstawania nowych trudności lokalnych i regionalnych w obrębie „starej” UE-15 ,

Or. pt

Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 18
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. właściwie prowadzona polityka spójności może pomóc regionom stawić czoła 
niektórym wyzwaniom globalizacji,

Or. en
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 19
Punkt F preambuły

F. rośnie presja na budżety publiczne; wiele państw członkowskich narusza kryteria 
stabilności; rozwój demograficzny obciąży nadmiernie budżety publiczne oraz 
solidarność międzypokoleniową, jeżeli reakcją na negatywne skutki przemian 
demograficznych nie będzie podjęcie odpowiednich środków, zwłaszcza w dziedzinie 
zwalczania dyskryminacji w dostępie do rynku pracy, 

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 20
Punkt F preambuły

F. rośnie presja na budżety publiczne; wiele państw członkowskich narusza kryteria
stabilności; sytuacja demograficzna obciąży dodatkowo budżet publiczny oraz osłabi
wzrost gospodarczy,

Or. pl

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 21
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. UE powinna pozostać wspólnotą otwartą, a kwestia polityki strukturalnej nie może 
być przeszkodą na drodze do jej dalszego rozszerzania,

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 22
Punkt H preambuły

H. wraz z przystąpieniem Rumunii i Bułgarii do UE 1 stycznia 2007 r. zaczęły 
obowiązywać szczególne zasady dotyczące wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych,
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Or. de

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 23
Punkt H preambuły

H. do tej pory nie określono skutków przystąpienia Rumunii i Bułgarii w zakresie 
całkowitych konsekwencji dla polityki strukturalnej,

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 24
Punkt I preambuły

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 25
Punkt I preambuły

I. wymienione kraje zwiększyły powierzchnię Wspólnoty o 9%, liczbę ludności o 6%, 
PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca zmniejszył się o 5% i został uwzględniony 
w obowiązujących ramach finansowych,

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 26
Punkt I preambuły

I. przy obowiązującym systemie regulacji strukturalnych oraz nieplanowanym, 
równoczesnym i natychmiastowym przystąpieniu krajów wymienionych w punkcie G 
preambuły oraz z uwzględnieniem Rumunii i Bułgarii, powierzchnia Wspólnoty 
zwiększyłaby się o 35%, liczba ludności wzrosłaby o 27%, PKB wzrósłby jednak tylko 
4%; PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca zmniejszyłby się nawet o 18%; 
wysokość niezbędnych środków finansowych wyniosłaby w obecnym okresie 
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wspierania 150 mld EUR,

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 27
Punkt I preambuły

I. wymienione kraje zwiększyłyby powierzchnię Wspólnoty o 35 %, liczba ludności
wzrosłaby o 27 %, PKB wzrósłby jednak na początku tylko 4 %; PKB w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca zmniejszyłby się początkowo nawet o 18 %; wysokość 
niezbędnych środków finansowych wyniosłaby w obecnym okresie wspierania 150 
mld EUR,

Or. pl

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 28
Punkt I preambuły

I. wymienione kraje zwiększyły powierzchnię Wspólnoty o 35%, według aktualnych 
danych demograficznych liczba ludności wzrosła o 27%, natomiast PKB wzrósł tylko 
nieznacznie i konieczne było podwyższenie budżetu przewidzianego na politykę 
spójności w celu utrzymania aktualnego poziomu finansowania,

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 29
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia reform instytucjonalnych, finansowych oraz 
politycznych instytucji Unii Europejskiej, które stanowią podstawę zdolności 
integracyjnej UE; podtrzymuje swoją opinię, że przystąpienie do UE zależy w pełni 
od spełnienia kryteriów kopenhaskich i tym samym od demokratycznego postępu w 
krajach wymienionych w punkcie G preambuły,

Or. de
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Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 30
Punkt J preambuły

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 31
Punkt J preambuły

J. rozszerzenie o kraje Bałkanów Zachodnich zwiększyłoby powierzchnię Wspólnoty o 
5%, a jej liczbę ludności o 6%, zaś obniżyłoby PKB w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca tylko o 3%, co nie niosłoby za sobą znacznych podwyżek budżetu 
przewidzianego na politykę spójności, ani nie doprowadziłoby do utraty przez 
jakikolwiek region prawa do otrzymywania środków z uwagi na efekt statystyczny,

Or. en

Poprawkę złożyli Antonio De Blasio, László Surján

Poprawka 32
Punkt J preambuły

J. licząc według obowiązujących zasad, w Unii Europejskiej złożonej z 34 państw 
Chorwacja uzyskałaby zaledwie 7% dodatkowych środków strukturalnych, pozostałe 
państwa Bałkanów Zachodnich, objęte obecnie pomocą przedakcesyjną, (skreślenie) 
9,2%, natomiast sama Turcja otrzymałaby 63% środków,

Or. hu

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 33
Punkt J preambuły

J. na samą Turcję przypadłoby ok. 63 % dodatkowych środków strukturalnych; 
(skreślenie) pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich bez Chorwacji, objęte obecnie 
pomocą przedakcesyjną, uzyskałyby 9,2 % środków,

Or. pl
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 34
Punkt J preambuły

J. na (skreślenie) Turcję przypadłoby ok. 63% dodatkowych środków strukturalnych; 
Chorwacja uzyskałaby 7%, a pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich, objęte 
obecnie pomocą przedakcesyjną, uzyskałyby 9,2% środków,

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 35
Punkt J preambuły

J. w ramach obowiązujących przepisów i warunków ramowych na samą Turcję 
przypadłoby ok. 63% dodatkowych środków strukturalnych, Chorwacja uzyskałaby 
7%, pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich, objęte obecnie pomocą 
przedakcesyjną, uzyskałyby 9,2% środków,

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 36
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. przystąpienie do Unii kolejnych państw Bałkanów Zachodnich, nawet w okresie 
obowiązywania aktualnych ram finansowych, nie wywarłoby żadnego efektu 
statystycznego na prawo regionów państw członkowskich do otrzymania środków 
pomocowych, nie wiązałoby się również z żadnym poważnym wpływem finansowym 
na politykę spójności prowadzoną przez UE składającą się z 27 państw 
członkowskich z uwagi na ich rozmiar, liczbę ludności oraz rozwój gospodarczy, 
ponadto Chorwacja jest krajem lepiej rozwiniętym pod względem społeczno-
ekonomicznym niż niektóre z obecnych państw członkowskich,

Or. en
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 37
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. najbardziej zaawansowana w negocjacjach Chorwacja, mająca szansę stania się 
członkiem Unii Europejskiej w czasie trwania obecnych ram finansowych, 
stanowiłaby stosunkowo najmniejsze obciążenie finansowe dla budżetu Unii, z 
uwagi na swój rozmiar, liczbę ludność i poziom rozwoju gospodarczego tego kraju,

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 38
Punkt J a preambuły (nowy)

Ja. obecnie nie można jednak przewidzieć z pewnością, jaka będzie sytuacja 
gospodarcza UE złożonej z 27 państw członkowskich oraz krajów, o których mowa w 
punkcie G preambuły, w 2014 r.,

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 39
Punkt K preambuły

K. polityka spójności UE uzyskałaby w wyniku przystąpienia Turcji -skutkującego 
zwiększeniem powierzchni Wspólnoty o 20%, wzrostem liczby ludności o 16% oraz 
spadkiem PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 10% - całkowicie nowy 
wymiar, ponieważ nie była dotąd nigdy stosowana dla kraju o podobnej wielkości, 
porównywalnym poziomie gospodarczym i tak znacznym zróżnicowaniu 
regionalnym,

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 40
Punkt K preambuły

K. w ramach obowiązujących przepisów i warunków ramowych polityka spójności UE 
uzyskałaby w wyniku przystąpienia Turcji całkowicie nowy wymiar, ponieważ nie 
była dotąd nigdy stosowana dla kraju o podobnej wielkości, porównywalnym 
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poziomie gospodarczym i tak znacznym zróżnicowaniu regionalnym, 

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 41
Punkt L preambuły

L. w czerwcu 2006 r. Rada Europejska wskazała w swoich konkluzjach, że Unia 
Europejska, przyjmując nowe państwa członkowskie, powinna być w stanie 
„utrzymać dynamikę integracji europejskiej” oraz „wywiązywać się z aktualnych 
zobowiązań”, a także „powinna podejmować wszelkie starania w celu wzmocnienia 
spójności i skuteczności Unii”,

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 42
Punkt L a preambuły (nowy)

La. w czerwcu 2006 r. Rada Europejska przypomniała, że „prowadzone obecnie 
negocjacje opierają się na zaletach każdego państwa, a ich tempo będzie uzależnione 
od postępów każdego kraju czynionych w procesie przygotowania do przystąpienia 
do UE mierzonych w stosunku do wymogów określonych w ramach 
negocjacyjnych”,

Or. en

Poprawkę złożyli Antonio De Blasio, László Surján

Poprawka 43
Punkt L a preambuły (nowy)

La. biorąc pod uwagę liczbę ludności i rozwój gospodarczy Chorwacji, jej przystąpienie 
do UE nie stanowiłoby istotnego dodatkowego obciążenia dla unijnego budżetu;

Or. hu
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 44
Punkt M preambuły 

M. Komisja w swojej strategii w sprawie rozszerzenia z dnia 8 listopada 2006 r. domaga 
się, aby podczas kolejnych rozszerzeń istniał obowiązek przeprowadzenia 
wcześniejszej dokładnej analizy skutków dla budżetu UE, uwzględniającej przyszły 
rozwój odnośnych strategii politycznych w takich dziedzinach, jak rolnictwo i 
polityka spójności,

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 45
Punkt N preambuły

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 46
Punkt N preambuły

N. polityka regionalna jako jedna z największych pozycji w budżecie UE będzie poddana 
intensywnej dyskusji także pod kątem kryteriów skuteczności w ramach przeglądu 
budżetu UE, przewidzianego na przełom roku 2008 i 2009,

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 47
Punkt N a preambuły (nowy)

Na. w nieustannie rozszerzającej się Unii bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są 
skuteczne wspólnotowe strategie polityczne, jako że skuteczność polityki spójności 
oraz jej udowodniona wartość dodana są w dużej mierze uzależnione od dostępnych 
zasobów finansowych, dlatego też należy poświęcić szczególną uwagę kwestii rewizji 
systemu środków własnych Wspólnoty,

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

Poprawka 48
Ustęp 1

1. uważa, że zdolność Unii Europejskiej do integracji oznacza przede wszystkim, że UE 
musi być w stanie realizować cel spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, 
dlatego też należy odpowiednio dostosować ramy polityki budżetowej;

Or. es

Poprawkę złożyli Antonio De Blasio, László Surján

Poprawka 49
Ustęp 1

1. uważa, że zdolność integracyjna Unii Europejskiej oznacza przede wszystkim, że UE 
musi być w stanie realizować cel spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w 
ramach danej sytuacji budżetowej; dlatego uważa, że w momencie przystępowania 
poszczególnych państw kandydujących konieczne jest rozważenie, czy UE jest zdolna 
do integracji tego państwa;

Or. hu

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 50
Ustęp 1

1. uważa, że zdolność Unii Europejskiej do integracji oznacza między innymi, że UE
musi być w stanie realizować cel spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w 
ramach danej sytuacji budżetowej;

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 51
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że przeprowadzenie pilnych reform wymaga przede wszystkim rewizji 
budżetu UE; w związku z tym należy porównać wpływ głównych instrumentów 
finansowych (EFRR, EFS, 1 filar WPR, EFRROW) na rozwój UE złożonej z 27 
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państw;

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 52
Ustęp 2

2. uważa, że kolejne rozszerzenia nie powinny w zasadzie prowadzić do sytuacji, w 
której (skreślenie) coraz więcej regionów Unii Europejskiej będzie uznawanych za 
niekwalifikujące się do wspierania w ramach polityki spójności UE z uwagi na efekt 
statystyczny, choć ich sytuacja społeczno-ekonomiczna w rzeczywistości nie uległa 
poprawie; przypomina jednak, że w wyjątkowych przypadkach możliwe jest ustalenie 
odpowiednich okresów przejściowych dla regionów tracących prawo do wsparcia 
wyłącznie z powodów statystycznych,

Or. en

Poprawkę złożyli Antonio De Blasio, László Surján

Poprawka 53
Ustęp 2

2. uważa, że kolejne rozszerzenia nie mogą prowadzić do sytuacji, w której z powodu 
efektu statystycznego coraz więcej regionów Unii Europejskiej będzie uznawanych za 
niekwalifikujące się do wspierania w ramach polityki spójności UE, choć ich sytuacja 
gospodarcza w rzeczywistości nie uległa poprawie; jednocześnie podkreśla fakt, że 
przystąpienie do UE samej Chorwacji nie doprowadziłoby do powstania efektu 
statystycznego na obszarach kwalifikujących się do wsparcia na szczeblu 
regionalnym i krajowym;

Or. hu

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 54
Ustęp 2

2. uważa, że kolejne rozszerzenia nie mogą prowadzić do sytuacji, w której z powodu
efektu statystycznego coraz więcej regionów Unii Europejskiej będzie uznawanych za
niekwalifikujące się do wspierania w ramach polityki spójności UE w ramach 
obecnego celu 1, choć ich sytuacja gospodarcza w rzeczywistości nie uległa poprawie;
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Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 55
Ustęp 2

2. uważa, że kolejne rozszerzenia nie mogą prowadzić do sytuacji, w której z powodu 
efektu statystycznego coraz więcej regionów Unii Europejskiej będzie uznawanych za 
niekwalifikujące się do wspierania w ramach polityki spójności UE, choć w 
rzeczywistości dysproporcje nie zostały usunięte;

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 56
Ustęp 2 a (nowy)

2a. jest zdania, że w procesie oceny efektów finansowych kolejnych rozszerzeń Unii 
Europejskiej, a także ich wpływu na skuteczność jej funkcjonowania, konieczne jest 
uwzględnienie rozwoju społeczno-ekonomicznego, jaki dokona się w nowych 
państwach objętych polityką spójności w trakcie aktualnie trwającego okresu 
programowania,

Or. en

Poprawkę złożyli László Surján, Antonio De Blasio

Poprawka 57
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla, że prowadzenie polityki spójności w sposób uczciwy i skuteczny jest 
niemożliwe bez podwyższenia wydatków UE do 1,18% dochodu narodowego brutto 
UE, co stwierdził Parlament w rezolucji z 8 czerwca 2005 r. w sprawie wyzwań 
politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-20131,

Or. en

  
1 Dz.U. C 124E z 25.5.2006, str. 373.
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 58
Ustęp 3 a (nowy)

3a. jest zdania, że w celu opracowania różnych wariantów przyszłego finansowania 
europejskiej polityki spójności, konieczne są regularne analizy; należy przy tym 
uwzględnić wpływ rozszerzenia rynku wewnętrznego, zakres wywozu i przywozu,
sytuację na rynku pracy, poprawę ochrony środowiska oraz zmniejszenie kontroli na 
granicach w Unii Europejskiej; do tego należy dodać porównanie skutków 
monetarnych i geostrategicznych nieprzyjęcia do UE krajów, o których mowa w 
punkcie G preambuły;

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 59
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowej analizy umożliwiającej 
przeprowadzenie właściwej oceny pełnego wpływu przystąpienia Rumunii i Bułgarii 
na politykę strukturalną,

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 60
Ustęp 3 a (nowy)

3a. nalega na wprowadzenie wskaźników ilościowych mierzących wpływ polityki 
spójności na wzrost gospodarczy, bezrobocie, infrastrukturę, badania i 
innowacyjność, co umożliwiłoby określenie konkretnego oddziaływania funduszy 
strukturalnych i podjęcie odpowiednich decyzji budżetowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 61
Ustęp 4

4. zwraca się do Komisji, aby podczas dalszego procesu rozszerzenia dokonała oceny 
wytycznych polityki spójności i związanych z nią zasobów oraz dostosowała je 
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uwzględniając potrzeby przyszłych państw członkowskich, a także utrzymała 
wsparcie dla regionów wcześniej do niego uprawnionych, które zmagają się ze 
złożonymi procesami restrukturyzacyjnymi będącymi wynikiem globalizacji;

Or. pt

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 62
Ustęp 4

4. zwraca się do Komisji, aby podczas dalszego procesu rozszerzenia precyzyjnie i 
regularnie szacowano wysokość wydatków, które przy zastosowaniu obecnych 
kryteriów mogą powstać dla Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej, a także 
związane z tym skutki dla obecnej kwalifikowalności regionów; wzywa Komisję do 
przedstawienia scenariuszy przyszłych rozszerzeń w układzie dynamicznym, tzn. nie 
tylko w oparciu o dane początkowe, ale także z pięcio- lub dziesięcioletnią prognozą, 
przygotowaną na podstawie np. obserwacji poprzednich rozszerzeń;

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 63
Ustęp 4

4. zwraca się do Komisji, aby na podstawie tych analiz podczas dalszego procesu 
rozszerzenia precyzyjnie, regularnie i dla każdego kraju z osobna obliczano
wysokość wydatków, które mogą powstać dla Unii Europejskiej w zakresie polityki 
regionalnej przy zastosowaniu zmienionych i rozszerzonych kryteriów, a także 
związane z tym skutki dla obecnej kwalifikowalności regionów; w tym celu należy 
wykorzystać bazy danych i narzędzia analityczne ESPON (Europejskiej Sieci 
Monitorowania Planowania Przestrzennego); należy przy tym zwrócić uwagę na 
lepszą integrację różnych instrumentów finansowych Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 64
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję, by w nowym czwartym sprawozdaniu dotyczącym spójności 
poświęciła jeden z rozdziałów ocenie zrównoważonego rozwoju obecnej polityki 
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spójności oraz środkom, które w razie potrzeby mogłyby w przyszłości służyć polityce 
spójności;

Or. nl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 65
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i Radę do indywidualnego traktowania każdego państwa 
kandydującego do członkostwa w Unii w trakcie oceny wpływu przystąpienia tego 
państwa, jako że akcesje będą miały różny wpływ na zdolność integracyjną Unii;

Or. en

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 66
Ustęp 4 a (nowy)

4a. w przypadku przyszłych rozszerzeń domaga się od Rady zwiększenia budżetu Unii w 
związku z integracją państw charakteryzujących się znacznie niższym poziomem 
rozwoju gospodarczego niż w przypadku poprzednich rozrzeszeń;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 67
Ustęp 5

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 68
Ustęp 5

5. wzywa zdecydowanie Komisję, aby opracowała w komunikacie propozycję modelu 
stopniowego dla polityki spójności, który pozwoli na dalsze zróżnicowanie między 
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pomocą przedakcesyjną i pełnym udziałem w unijnej polityce spójności i umożliwi 
potencjalnym krajom ubiegającym się o przyjęcie, niezależnie od postępu 
politycznego, otrzymywanie skutecznego wsparcia dla rozwoju regionalnego 
(skreślenie);

Or. cs

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 69
Ustęp 5

5. wzywa zdecydowanie Komisję, aby przedstawiła w komunikacie propozycję modelu 
stopniowego dla polityki spójności, który pozwoli na dalsze zróżnicowanie między 
pomocą przedakcesyjną a (skreślenie) członkostwem w unijnej polityce spójności i 
umożliwi potencjalnym krajom ubiegającym się o przyjęcie, zależnie od postępu 
politycznego, otrzymywanie skutecznego wsparcia dla rozwoju regionalnego także 
przed ewentualnym przystąpieniem do Unii Europejskiej; zaleca się intensywną 
współpracę z regionalną radą współpracy z państwami Bałkanów Zachodnich;

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 70
Ustęp 5

5. wzywa zdecydowanie Komisję, aby opracowała w komunikacie model stopniowy dla 
polityki spójności, który pozwoli na dalsze zróżnicowanie między pomocą 
przedakcesyjną i pełnym udziałem w unijnej polityce spójności i umożliwi krajom 
ubiegającym się o przyjęcie, w zależności od postępu politycznego, otrzymywanie 
skutecznego wsparcia dla rozwoju regionalnego, zanim państwa te staną się 
pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 71
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję do opracowania propozycji przyszłej polityki spójności w większym 
stopniu dostosowanej do rzeczywistych potrzeb regionów, ponieważ oczywiste jest, że 
regiony, które przez 10, 20, 30 lub więcej lat otrzymywały środki z funduszy 
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europejskich, osiągnęły inny poziom rozwoju niż regiony, które nie są jeszcze 
beneficjentami tych środków; jedną z odpowiedzi na przyszłe wyzwania dla 
europejskiej polityki spójności może być większe zróżnicowanie;

Or. de

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 72
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla, że w przypadku przyszłych rozszerzeń nowe państwa członkowskie
powinny otrzymać podobne wsparcie finansowe jak dotychczasowi członkowie, bez 
stosowania dłuższych okresów przejściowych czy bardziej surowych kryteriów 
członkostwa;

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 73
Ustęp 6

6. domaga się (skreślenie) koncepcji (skreślenie), która będzie w większym stopniu 
skupiała się na wsparciu w określonych dziedzinach (grupy branż, struktury 
administracji, zagadnienia równouprawnienia) i regionach, tak by poprzez 
współdziałanie pomocy przedakcesyjnej i funduszy strukturalnych osiągnąć 
precyzyjniej ukierunkowany rozwój; 

Or. de

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 74
Ustęp 6

6. domaga się zwłaszcza w przypadku Turcji koncepcji stopniowej, która będzie w 
większym stopniu skupiała się na wsparciu w określonych dziedzinach (grupy branż, 
struktury administracji, zagadnienia równouprawnienia) i regionach (skreślenie);

Or. cs
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Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Poprawka 75
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 76
Ustęp 7

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 77
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 78
Ustęp 10

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 79
Ustęp 10

skreślony
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Or. pl

Poprawkę złożyli Antonio De Blasio, László Surján

Poprawka 80
Ustęp 10

skreślony

Or. hu

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 81
Ustęp 10

10. mając na uwadze skuteczność polityki spójności uważa za nieodzowne wzmocnienie 
w przyszłości odpowiedzialności własnej państw członkowskich za pomocą 
obowiązku wyższego współfinansowania; przypomina jednak, że mając na uwadze 
rosnącą presję budżetową w niektórych państwach członkowskich wydaje się 
nieprawdopodobne, aby najbiedniejsze państwa członkowskie oraz ich regiony były 
w stanie sprostać wyższym stawkom współfinansowania,

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 82
Ustęp 11

11. w ramach rozważań nad przyszłym kształtem polityki spójności proponuje, aby Unia 
Europejska w większym stopniu korzystała z działania dźwigni finansowania 
pożyczkowego w celu poprawy skuteczności wsparcia wspólnotowego, aczkolwiek 
nie zastępując go,

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 83
Ustęp 11

11. w ramach rozważań nad przyszłym kształtem polityki spójności proponuje, aby Unia
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Europejska w większym stopniu korzystała z działania dźwigni finansowania
pożyczkowego, szczególnie wobec państw i regionów, które przez wiele lat korzystały 
już z funduszy europejskich;

Or. pl

Poprawkę złożyli Antonio De Blasio, László Surján

Poprawka 84
Ustęp 11

11. w ramach rozważań nad przyszłym kształtem polityki spójności proponuje, aby Unia 
Europejska (skreślenie) korzystała z (skreślenie) dźwigni finansowania 
pożyczkowego wyłącznie jako dodatkowego instrumentu;

Or. hu

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 85
Ustęp 12

12. uważa, że w związku z tym dla najbardziej zapóźnionych nowych regionów UE 
powinny obowiązywać korzystniejsze warunki finansowania (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 86
Ustęp 13

13. domaga się stosowania w większym zakresie prywatnych środków jako uzupełnienia
finansowania pomocy strukturalnej oraz wprowadzenia znacznych ułatwień dla 
prywatnego współfinansowania projektów i programów funduszy strukturalnych 
zgodnie z najlepszymi wzorcami;

Or. en
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 87
Ustęp 13

13. domaga się stosowania w większym zakresie prywatnych środków jako źródła 
współfinansowania pomocy strukturalnej oraz wprowadzenia znacznych ułatwień dla 
prywatnego współfinansowania projektów i programów funduszy strukturalnych;

Or. de

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 88
Ustęp 14

14. domaga się nadania przyszłej polityce strukturalnej kształtu, który pozwoli na 
uniknięcie marnotrawienia środków (efekt „deadweight”) oraz uważa, że Komisja 
powinna dokonać krytycznej oceny efektywności subwencji udzielanych 
przedsiębiorstwom w ramach polityki spójności, jako czynnika wpływającego na 
decyzje firm dotyczące lokalizacji, uwzględniając przy tym wielkość przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 89
Ustęp 14

14. domaga się nadania pomocy strukturalnej w przyszłości kształtu, który pozwoli na
uniknięcie marnotrawienia środków (efekt „deadweight”) oraz uważa, że konieczne 
jest krytyczne zbadanie przez Komisję skuteczności subwencji (skreślono);

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 90
Ustęp 14

14. domaga się nadania pomocy strukturalnej w przyszłości kształtu, który pozwoli na 
uniknięcie relokacji przedsiębiorstw oraz uważa, że konieczne jest krytyczne zbadanie 
przez Komisję skuteczności subwencji udzielanych przedsiębiorstwom w ramach 
polityki spójności, jako czynnika lokalizacji działalności gospodarczej;
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Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 91
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wyraża zaniepokojenie faktem, iż w niektórych regionach pomoc Unii Europejskiej 
jest źle adresowana, co owocuje brakiem poprawy sytuacji tych regionów mimo 
wieloletniego finansowania, a to w efekcie prowadzi do marnotrawienia środków 
Wspólnoty; zgłasza postulat ustalenia maksymalnej długości okresu otrzymywania 
przez regiony środków z funduszy strukturalnych, aby uniknąć sytuacji, w której 
dany region korzystając z pomocy unijnej przez wiele lat pozostaje niezmiennie na 
tak samo niskim poziomie rozwoju;

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 92
Ustęp 16

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 93
Ustęp 16

16. w związku z tym wzywa Komisję i Radę, by rozważyły powiązanie przydzielania
środków w ramach przyszłej polityki spójności ze (skreślenie) strategiczną krajową 
polityką rozwoju, określaną na podstawie wymiernych wskaźników ilościowych i 
jakościowych, w celu zwiększenia skuteczności polityki spójności ; 

Or. de
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 94
Ustęp 16

16. wzywa w związku z tym Komisję i Radę do rozważenia, aby w celu zwiększenia 
skuteczności polityki spójności przydzielanie środków w ramach przyszłej polityki
spójności powiązać z dobrą krajową polityką wzrostu, określaną na podstawie 
miarodajnych wskaźników ilościowych, uwzględniających nie tylko PKB per capita;

Or. pl

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 95
Ustęp 17

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 96
Ustęp 17

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 97
Ustęp 17

17. zachęca, aby w ramach przyszłego celu 2 i 3 Komisja w większym stopniu
skoncentrowała unijną politykę spójności na europeizacji regionalnych gospodarek 
oraz na infrastrukturze o znaczeniu europejskim;

Or. de
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 98
Ustęp 18

18. wzywa państwa członkowskie, aby w większym stopniu wykorzystywały fundusze 
strukturalne (skreślenie), tak by wzmacniały one autonomiczny i zrównoważony 
rozwój regionów emigracyjnych oraz przeciwdziałały negatywnym skutkom 
przemian demograficznych;

Or. de

Poprawkę złożyli Antonio De Blasio, László Surján

Poprawka 99
Ustęp 18

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. hu

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 100
Ustęp 19

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 101
Ustęp 19

19. uważa, że w przyszłości Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien w jeszcze 
większym stopniu (skreślenie) służyć społecznej amortyzacji przemian 
demograficznych; dlatego wzywa państwa członkowskie, by umożliwiły w 
szczególności starszym pracownikom korzystanie z programów szkoleń zawodowych 
w celu zapewnienia ich aktywnego udziału w życiu zawodowym do czasu przejścia 
na emeryturę; w związku z tym nalega, by w programach operacyjnych w ramach 
EFS szczególny nacisk kłaść na działania umożliwiające doskonalenie zawodowe 
osobom starszym;
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Or. de

Poprawkę złożył Marian Harkin

Poprawka 102
Ustęp 19

19. uważa, że w przyszłości Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien w jeszcze 
większym stopniu wspierać regiony w radzeniu sobie ze społecznymi wyzwaniami
globalizacji;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 103
Ustęp 19

19. uważa, że w przyszłości zarówno Europejski Fundusz Społeczny (EFS), jak i nowo 
utworzony Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFDG) powinny w 
jeszcze większym stopniu stanowić poziome instrumenty służące społecznej 
amortyzacji skutków globalizacji;

Or. en

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 104
Ustęp 19

19. uważa, że w przyszłości Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien w jeszcze 
większym stopniu stanowić poziomy instrument służący również społecznej 
amortyzacji skutków globalizacji; 

Or. pl

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 105
Ustęp 22

22. zwraca uwagę, że skuteczne zwalczanie korupcji oraz stworzenie struktur 
administracyjnych, które umożliwią efektywną i przejrzystą realizację programów w 
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ramach funduszy strukturalnych, stanowi decydujący warunek wstępny przyznania 
unijnej pomocy strukturalnej; domaga się konsekwentnego i ścisłego stosowania 
instrumentów kontroli (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 106
Ustęp 22 a (new)

22a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania niniejszego sprawozdania 
jako przyczynku do przygotowania śródokresowej oceny obowiązujących ram 
finansowych UE;

Or. nl


