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Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 1
Ustęp 1a (nowy)

1a. z  zadowoleniem przyjmuje zakres zagadnień objętych europejską polityką 
sąsiedztwa, w szczególności objęcie nią sektorów takich,  jak energia i transport;

Or. ro

Poprwakę złożyła Maria Petre

Poprawka 2
Ustęp 2

2. uważa, że skuteczna i przynosząca korzyści obu stronom polityka sąsiedztwa powinna 
zachęcać kraje sąsiedzkie zainteresowane przyszłym członkowstwem w Unii do 
skoncentrowania się na jakości i przyspieszeniu swoich działań przygotowawczych 
oraz zademonstrować gotowość i otwartość Unii w zależności od postępów 
poszczególnych krajów;

Or. ro
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Poprwakę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 3
Ustęp 2 a (nowy)

2a. podkreśla, że liberalizacja gospodarcza nie jest ważnym warunkiem wstępnym 
ściślejszej integracji z UE;

Or. de

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 4
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa do wyraźniejszego podkreślenia wymiaru regionalnego i subregionalnego z 
uwzględnieniem szczególnych cech geograficznych, historycznych i politycznych 
krajów graniczących z UE;

Or. es

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 5
Ustęp 3

3. podkreśla, że skuteczność europejskiej polityki sąsiedztwa zależy również od 
gotowości państw członkowskich do zastosowania w państwach partnerskich zasad 
leżących u podstaw czterech podstawowych wolności oraz uważa, że porozumienia 
sektorowe i regionalne powinno się postrzegać jako praktyczne metody zmierzające 
do osiągnięcia tego celu;

Or. es

Poprwakę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 6
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję i kraje sąsiadujące do uniknięcia nieproporcjonalnej koncentracji 
funduszy europejskiej polityki sąsiedztwa na głównych miastach;
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Or. de

Poprwakę złożyła Maria Petre

Poprawka 7
Ustęp 3a (nowy)

3a. podkreśla znaczenie skonsolidowanej współpracy regionalnej, szczególnie w rejonie 
Morza Czarnego i Śródziemnego; 

Or. ro

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 8
Ustęp 4

4. zwraca uwagę na podstawowe znaczenie programów współpracy transgranicznej i 
transregionalnej, jak również szerszych, obejmujących całe terytorium UE kontaktów 
służących wdrażaniu europejskiej polityki sąsiedztwa oraz uważa, że programy te 
powinny mieć aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne i kulturowe i wspierać 
równouprawnienie płci oraz równość szans;

Or. es

Poprwakę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 9
Ustęp 4 a (nowy)

4a. za szczególnie ważną uznaje możliwość nadania EPS wymiaru tematycznego i 
wzywa Komisję do podjęcia ścisłej współpracy z krajami objętymi EPS na mocy 
wielostronnych umów, szczególnie w takich dziedzinach jak energetyka, transport i 
społeczeństwo informacyjne;

Or. pl



PE 391.998v01-00 4/10 AM\674675PL.doc

PL

Poprwakę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 10
Ustęp 4 b (nowy)

4b. postuluje dopuszczenie partnerów objętych polityką EPS do uczestniczenia w 
pracach niektórych agencji Wspólnoty i programach wspólnotowych;

Or. pl

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 11
Ustęp 5

5. wzywa Komisję oraz władze krajowe, regionalne i lokalne biorące udział w 
programach współpracy transgranicznej oraz transregionalnej i kontaktach 
obejmujących całe terytorium UE do przyjęcia zdecentralizowanej polityki w oparciu 
o zasady polityki spójności, a konkretnie komplementarność, partnerstwo i 
wieloletnie planowanie, oraz do stworzenia większej liczby zachęt dla współpracy 
lokalnej;

Or. es

Poprwakę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 12
Ustęp 6

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania społeczeństwa obywatelskiego 
do udziału we wdrażaniu i monitorowaniu europejskiej polityki sąsiedztwa;  zwraca 
uwagę na zachęcające doświadczenia związane z wprowadzaniem zasady 
partnerstwa w kontekście polityki spójności; dlatego wzywa Komisję do 
ustanowienia wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania polityki spójności i 
europejskiej polityki sąsiedztwa;

Or. de



AM\674675PL.doc 5/10 PE 391.998v01-00

PL

Poprwakę złożył Tiberiu Bărbuleţiu

Poprawka 13
Ustęp 6

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie i kraje sąsiadujące do zachęcania 
społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych do udziału w 
rozwoju, wdrażaniu i monitorowaniu europejskiej polityki sąsiedztwa;

Or. en

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 14
Ustęp 6

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do 
zachęcania społeczeństwa obywatelskiego do udziału we wdrażaniu i monitorowaniu 
europejskiej polityki sąsiedztwa;

Or. es

Poprwakę złożyła Maria Petre

Poprawka 15
Ustęp 6a (nowy)

6a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań potrzebnych dla 
zapewnienia uwidocznienia europejskiej polityki sąsiedztwa;

Or. ro

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 16
Ustęp 7

7. wzywa Komisję do opracowania wytycznych dla władz lokalnych i regionalnych 
dotyczących ich szczególnej roli we wdrażaniu planów działania europejskiej polityki 
sąsiedztwa, do ułatwienia finansowania mechanizmów wspomagania zarządzania i 
inwestycji oraz do dalszego rozwoju tej polityki;
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Or. es

Poprwakę złożył Tiberiu Bărbuleţiu

Poprawka 17
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla konieczność wzmocnienia zdolności administracji lokalnej i regionalnej w 
krajach sąsiadujących; popiera inicjatywy regionów nowych państw członkowskich 
dzielenia się ich niedawnymi doświadczeniami w dziedzinie decentralizacji oraz 
planowania i zarządzania wieloletnimi programami i projektami z ich 
odpowiednikami w krajach sąsiadujących;

Or. en

Poprwakę złożył Tiberiu Bărbuleţiu

Poprawka 18
Ustęp 8

8. wzywa Komisję oraz władze krajowe, regionalne i lokalne do odpowiedniego 
wsparcia programów miast i regionów bliźniaczych w celu rozwoju pogłębionego 
dialogu i wymiany najlepszych praktyk w tematycznych dziedzinach interesujących 
obie strony;

Or. en

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 19
Ustęp 8

8. zachęca Komisję oraz władze krajowe, regionalne i lokalne do utworzenia programów 
twinningowych między miastami i regionami; jest zdania, że powinny one również 
popierać programy wymiany skierowane do organizacji społecznych (organizacje 
młodzieżowe i kobiece oraz związki zawodowe);

Or. es
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Poprwakę złożyła Maria Petre

Poprawka 20
Ustęp 8

8. zachęca Komisję oraz władze krajowe, regionalne i lokalne do utworzenia i 
wspierania programów twinningowych między miastami i regionami;

Or. ro

Poprwakę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 21
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zachęca Komisję oraz władze krajowe, regionalne i lokalne do wspierania inicjatyw 
oddolnych w postaci mikroprojektów, zwłaszcza wtedy, gdy angażują młode 
pokolenie;

Or. pl

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 22
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wskazuje na znaczenie intensywnej współpracy regionalnej dla ochrony granic i 
kontroli imigracji;

Or. es

Poprwakę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 23
Ustęp 9

9. za istotne uważa wprowadzenie ułatwień wizowych w szczególności dla ruchu 
przygranicznego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego w regionach 
sąsiadujących z Unią i w krajach sąsiedzkich; jest generalnie zdania, że wjazd na 
teren UE z krajów sąsiadujących powinien zostać ułatwiony;

Or. de
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Poprwakę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 24
Ustęp 9

9. za istotne uważa szybkie wprowadzenie ułatwień wizowych dla ruchu 
przygranicznego oraz dla szczególnych kategorii osób (m.in. studentów, naukowców, 
artystów, przedsiębiorców, dziennikarzy),  w celu stymulowania rozwoju 
gospodarczego w regionach sąsiadujących z Unią i w krajach sąsiedzkich, z korzyścią 
dla wszystkich stron;

Or. pl

Poprwakę złożyła Maria Petre

Poprawka 25
Ustęp 9

9. za istotne uważa wprowadzenie ułatwień wizowych dla ruchu przygranicznego w celu 
stymulowania rozwoju gospodarczego w regionach sąsiadujących z Unią, 
zmniejszenia nierówności występujących na zewnętrznych granicach Unii 27 państw
jak też w krajach sąsiedzkich;

Or. ro

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 26
Ustęp 9

9. za istotne uważa wprowadzenie ułatwień wizowych dla ruchu przygranicznego w celu 
stymulowania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego w regionach 
sąsiadujących z Unią i w krajach sąsiedzkich;

Or. es

Poprwakę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 27
Ustęp 9

9. za istotne uważa wprowadzenie ułatwień wizowych dla ruchu przygranicznego w celu 
stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach sąsiadujących z 
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Unią i w krajach sąsiedzkich;

Or. en

Poprwakę złożyła Gisela Kallenbach

Poprawka 28
Ustęp 9 a (nowy)

9a. jest zdania, że walka ze zmianami klimatycznymi i rozwój wydajności energetycznej 
są głównymi obszarami ściślejszej współpracy UE i jej partnerów objętych 
europejską polityką sąsiedztwa;

Or. de

Poprwakę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 29
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wskazuje na znaczenie intensywnej współpracy regionalnej w celu stworzenia i 
wspólnego wykorzystania sieci energetycznych, transportowych, 
telekomunikacyjnych i badawczych;

Or. es

Poprwakę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 30
Ustęp 10

10. uważa, że europejska polityka sąsiedztwa powinna obejmować współpracę w zakresie 
zapobiegania katastrofom naturalnym i wspólnego stawiania im czoła oraz zachęca 
państwa członkowskie, jak również władze regionalne i lokalne do włączenia tego 
aspektu do swoich programów współpracy transgranicznej.

Or. cs
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Poprwakę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 31
Ustęp 10 a (nowy)

10a. przypomina Komisji o zawarciu w rocznym sprawozdaniu dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady z wdrażania pomocy wspólnotowej (pierwsze sprawozdanie ma 
być przedłożone w końcu 2007 r.) oceny instrumentu współpracy transgranicznej 
europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym informacji o udziale lokalnym i regionalnym 
w rozbiciu na kraje, o różnych wspólnych programach działań i o związanym z tym 
tworzeniu zdecentralizowanych zdolności działania; 

Or. en


