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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 1
Ustęp 1

1. wyraża pogląd, że przewidziane we wstępnym projekcie budżetu kwoty są zgodne z 
decyzjami posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2005 r. oraz postanowieniami 
PMI i odpowiadają już naprawdę skromnej minimalnej podstawie współmiernej 
odpowiedzi na potrzebę zmniejszenia różnic regionalnych i wsparcia spójności 
gospodarczej i społecznej oraz rzeczywistej konwergencji w rozszerzonej UE; 
wzywa zatem do utrzymana lub, w razie koniczności, przywrócenia przynajmniej
wszystkich linii budżetowych związanych z działem 1b;

Or. pt

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 2
Ustęp 1

1 wyraża pogląd, że przewidziane we wstępnym projekcie budżetu kwoty 
przeznaczone na politykę regionalną odpowiadają potrzebom Unii w zakresie działań 
zmierzających do stopniowego zmniejszenia dysproporcji w rozwoju 
poszczególnych regionów i osiągnięcia celów strategii lizbońskiej i goeteborskiej;
wzywa zatem do utrzymania lub, w razie konieczności, przywrócenia wszystkich 
linii budżetowych wstępnego projektu budżetu;
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 3
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Komisję do zagwarantowania regularnego wzrostu wydatków na płatności 
w dziale 1b i stworzenia warunków niezbędnych do pełnej realizacji i 
wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

Or. pt

Poprawkę złożył Samuli Pohjamo

Poprawka 4
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że celem Parlamentu jest uproszczenie i objaśnienie praktyk z zakresu 
polityki regionalnej i administracji zarówno w UE, jak i państwach członkowskich, 
tak aby wszystkie środki przeznaczone na rozwój regionalny mogły być wykorzystane 
bardziej efektywnie i w sposób bardziej ukierunkowany na wyniki w państwach 
członkowskich w celu zmniejszenia regionalnych różnic i osiągnięcia celów 
określonych w Lizbonie i Göteborgu;

Or. fi

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 5
Ustęp 1 a (nowy)

1a. domaga się zwiększenia środków na płatności w dziale 1b (Spójność na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia);

Or. de
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 6
Ustęp 1 b (nowy)

1b. wyraża zaniepokojenie z powodu deficytu finansowego w zakresie funduszy 
strukturalnych i o ich możliwość uporania się z rosnącymi regionalnymi 
nierównościami w Unii, w tym coraz bardziej zachwianą równowagą na szczeblu 
lokalnym;

Or. pt

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 7
Ustęp 2

2. podkreśla swe życzenie (skreślenie), aby w projekcie budżetu na rok 2008 szczególną 
uwagę zwrócono na małe i średnie przedsiębiorstwa, a także mikroprzedsiębiorstwa 
oraz działania w zakresie badań naukowych i rozwoju, ze względu na ich rolę w 
rozwoju regionalnym;

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 8
Ustęp 2

2. podkreśla konieczność zwrócenia w projekcie budżetu na rok 2008 szczególnej 
uwagi na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tradycyjny drobny handel, 
zwłaszcza przedsiębiorstwa mieszczące się w regionach konwergencji, ze względu 
na ich rolę w rozwoju regionalnym;

Or. pt

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 9
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zaleca, aby Komisja zachęcała państwa członkowskie do wykorzystywania inicjatyw 
JEREMIE i JESSICA w celu pełnej absorpcji przez państwa członkowskie i regiony 
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środków w ramach funduszy strukturalnych;

Or. pl

Poprawkę złożył Bart Staes

Poprawka 10
Ustęp 3

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 11
Ustęp 3

skreślony

Or. pt

Poprawkę złożył Wojciech Roszkowski

Poprawka 12
Ustęp 3

3. w związku z potrzebą odmłodzenia społeczeństwa europejskiego, wspiera środki 
mające na celu pomoc młodym wykwalifikowanym rodzicom w założeniu 
działalności gospodarczej na własny rachunek lub w uzyskaniu zatrudnienia w 
niepełnym wymiarze godzin, w szczególności chodziłoby o powstrzymanie odpływu 
ludności z regionów o niskim dochodzie i niskim tempie wzrostu, a także o 
wspieranie innowacyjności poprzez pomoc młodym rodzicom pracującym przez 
internet;

Or. pl
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 13
Ustęp 3

3. w związku z potrzebą odmłodzenia społeczeństwa europejskiego, wspiera środki 
mające na celu pomoc młodym wykwalifikowanym kobietom w założeniu 
działalności gospodarczej na własny rachunek lub w uzyskaniu zatrudnienia w 
niepełnym wymiarze godzin oraz stymulujące zatrudnianie młodych osób i kobiet z 
grup mniejszościowych narażonych na wykluczenie społeczne w obszarach o 
wysokim bezrobociu.

Or. en

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 14
Ustęp 3

3. w związku z potrzebą odmłodzenia społeczeństwa europejskiego, wspiera środki 
mające na celu pomoc młodym wykwalifikowanym kobietom w osiągnięciu pełnej 
aktywności zawodowej, w szczególności poprzez proaktywną politykę opieki nad 
dziećmi;

Or. fr

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Rolf Berend

Poprawka 15
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wyraża zaniepokojenie z powodu możliwości wykorzystania nieprzydzielonej części 
środków w zakresie spójności na dodatkowe finansowanie takich projektów, jak 
Europejski Instytut Technologiczny i podejmowania o tym decyzji na szczeblu 
międzyrządowym; wzywa państwa członkowskie do włączenia Parlamentu do 
wszelkich decyzji w tej kwestii;

Or. en
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 16
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla konieczność kontroli Komisji nad tym, aby państwa członkowskie 
wydawały fundusze strukturalne na projekty wspierające równość szans wszystkich 
grup społecznych, zwłaszcza kobiet, osób niepełnosprawnych i osób starszych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 17
Ustęp 3 b (nowy)

3b. postuluje, aby rozwój innowacyjności nie wpływał na pomniejszenie środków 
zaprogramowanych na rozwój regionalny; postuluje w związku z tym, aby 
Europejski Instytut Technologii (EIT) był finansowany z budżetu wspólnotowego, a 
nie z istniejących programów wspólnotowych;

Or. pl


	674590pl.doc

