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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 1
Tiret pierwsze a (nowe)

- uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Strategia w 
sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość" 
(COM(2007)0507),

Or. pt

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 2
Odniesienie 2

- uwzględniając art. 158, 159 i 299 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską,

Or. fr
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Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 3
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w 
sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji 
rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej (2006/2176(INI)),

Or. pl

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 4
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że europejska polityka spójności na szczeblu globalnym stała się
niezbędna ze względu na ogromne dysproporcje w rozwoju, które znacznie pogłębiły 
się po ostatnich rozszerzeniach Unii, pomiędzy regionami najbogatszymi a 
regionami najbiedniejszymi w U, którym brak podstawowej infrastruktury 
niezbędnej do rozwoju,

Or. pl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 5
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że europejska polityka spójności na szczeblu globalnym stała się 
niezbędna ze względu na utrzymywanie się dysproporcji w różnych regionach, 
szczególnie wobec wyzwań związanych z ostatnim rozszerzeniem Unii Europejskiej,

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 6
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze wyraźny związek między wzrostem eurosceptycyzmu 
a zwiększeniem się dysproporcji terytorialnych, wskazujący na potrzebę spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, aby umocnić konwergencję i ugruntować 
prawomocność Unii Europejskiej, która znajduje odzwierciedlenie we wdrażanej 
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zgodnie z pozostałymi politykami na wszystkich szczeblach i widocznej dla 
wszystkich zainteresowanych stron polityce regionalnej w terenie,

Or. en

Poprawkę złożył Samuli Pohjamo

Poprawka 7
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze namacalny związek między wzrostem eurosceptycyzmu 
a zwiększeniem się dysproporcji terytorialnych, wskazujący na potrzebę spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, aby ugruntować prawomocność Unii 
Europejskiej, która znajduje odzwierciedlenie w widocznej polityce regionalnej w 
terenie; mając na uwadze, że władze regionalne i lokalne oraz lokalne podmioty 
mają do odegrania główną rolę we wdrażaniu tej polityki, której osiągnięcia 
powinny być lepiej nagłaśniane,

Or. fi

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 8
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze namacalny związek między wzrostem eurosceptycyzmu w 
najbogatszych krajach UE a zwiększeniem się dysproporcji rozwojowych pomiędzy 
regionami, wskazujący na potrzebę spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
aby ugruntować prawomocność Unii Europejskiej, która znajduje odzwierciedlenie w 
widocznej polityce regionalnej w terenie,

Or. pl

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 9
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze zwiększenie dysproporcji terytorialnych wskazujące na potrzebę 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, aby ugruntować prawomocność 
Unii Europejskiej, która znajduje odzwierciedlenie w widocznej polityce regionalnej 
w terenie,

Or. es
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 10
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze potrzebę przybliżenia obywatelom działalności UE oraz wynikającą 
stąd potrzebę spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, aby ugruntować 
prawomocność Unii Europejskiej, która znajduje odzwierciedlenie w widocznej 
polityce regionalnej w terenie,

Or. cs

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 11
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze namacalny związek między wzrostem eurosceptycyzmu 
a zwiększeniem się dysproporcji terytorialnych, wskazujący na potrzebę spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, aby ugruntować rolę Unii Europejskiej 
poprzez politykę regionalną,

Or. pl

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 12
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że zwiększenie się dysproporcji terytorialnych wskazuje na 
potrzebę spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, aby ugruntować 
prawomocność Unii Europejskiej, która znajduje odzwierciedlenie w widocznej 
polityce regionalnej w terenie,

Or. pt

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 13
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, szczególności w dziedzinie 
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wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, a także jej 
wpływ na wzmocnienie zdolności administracyjnych i zdecentralizowane zarządzanie 
(skreślenie),

Or. pl

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 14
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, szczególności w dziedzinie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, której 
korzystnego wpływu dowiedziono w różnych regionach Europy (podniesienie się
poziomu życia mieszkańców, tworzenie trwałych miejsc pracy, stabilizacja 
terytorialna ludności, większa stabilność polityczna...) a także jej wpływ na 
wzmocnienie zdolności administracyjnych i zdecentralizowane zarządzanie; mając 
także na względzie, że z tego tytułu należy odrzucić wszelkie próby ponownego 
upaństwowienia tej polityki,

Or. fr

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 15
Punkt C preambuły 

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, w szczególności ze względu na 
stworzenie każdemu regionowi UE odrębnych możliwości w zakresie rozwoju, 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, na czym najbardziej skorzystają regiony 
słabiej rozwinięte, a także z uwagi na jej wpływ na wzmocnienie zdolności 
administracyjnych i zdecentralizowane zarządzanie; mając także na względzie, że z 
tego tytułu należy odrzucić wszelkie próby ponownego upaństwowienia tej polityki,

Or. de

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 16
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, szczególności w dziedzinie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, a także jej wpływ na 
wzmocnienie zdolności administracyjnych i zdecentralizowane zarządzanie, chociaż 
jednocześnie należy szukać możliwości zmniejszenia nadmiernej biurokracji kojarzonej 
z administrowaniem polityką spójności; mając także na względzie, że z tego tytułu 
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należy odrzucić wszelkie próby ponownego upaństwowienia tej polityki,

Or. cs

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 17
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, szczególności w dziedzinie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, a także jej 
wpływ na wzmocnienie zdolności administracyjnych i zdecentralizowane zarządzanie; 
mając także na względzie, że z tego tytułu należy odrzucić wszelkie próby ponownego 
upaństwowienia tej polityki, a zwłaszcza jej kosztów,

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 18
Punkt C preambuły 

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, szczególności w dziedzinie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, a także jej 
wpływ na wzmocnienie konkurencyjności; mając także na względzie, że z tego tytułu 
należy odrzucić wszelkie próby ponownego upaństwowienia tej polityki,

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 19
Punkt C preambuły 

C. mając na uwadze wartość dodaną polityki spójności, szczególności w dziedzinie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, a także jej 
wpływ na wzmocnienie konkurencyjności; mając także na względzie, że z tego tytułu 
należy odrzucić wszelkie próby ponownego upaństwowienia tej polityki,

Or. de

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 20

Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że na mocy nowego traktatu instytucjonalnego, który został 
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zatwierdzony przez głowy państw i szefów rządów w dniu 18 października 2007 r., 
cel spójności terytorialnej został uznany za jeden z podstawowych celów Unii oraz 
mając na uwadze, że aktualne zobowiązania traktatowe obejmują zmniejszenie 
dysproporcji w poziomie rozwoju różnych regionów i zacofania najsłabiej 
rozwiniętych regionów lub wysp, w tym regionów wiejskich,

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 21
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że na mocy nowego traktatu instytucjonalnego, który został 
zatwierdzony przez głowy państw i szefów rządów w dniu 18 października 2007 r., 
cel spójności terytorialnej został uznany obok spójności gospodarczej i społecznej za 
jeden z podstawowych celów Unii,

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 22
Punkt D preambuły 

D. mając na uwadze, że na mocy nowego traktatu instytucjonalnego, który został 
zatwierdzony przez głowy państw i szefów rządów w dniu 18 października 2007 r., 
cel spójności terytorialnej został uznany obok spójności gospodarczej i społecznej za 
jeden z podstawowych celów Unii,

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 23
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że na mocy nowego traktatu instytucjonalnego, który został 
zatwierdzony przez głowy państw i szefów rządów w dniu 18 października 2007 r., 
spójność terytorialna została uznana za jeden z podstawowych celów Unii,

Or. pl
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Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 24
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że na mocy nowego traktatu instytucjonalnego, który został 
zatwierdzony przez głowy państw i szefów rządów w dniu 18 października 2007 r., 
spójność terytorialna została uznana za jeden z podstawowych celów Unii,

Or. pl

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 25
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że polityka spójności ma na celu zmniejszenie nierówności 
gospodarczych i społecznych między regionami różnych państw członkowskich i 
stanowi jeden z najważniejszych celów UE,

Or. pt

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 26
Punkt D b preambuły (nowy)

Db. mając na uwadze, że zdecydowana i odpowiednio finansowana polityka regionalna 
wspólnoty stanowi zasadniczy warunek poradzenia sobie z kolejnymi rozszerzeniami 
i osiągnięcia spójności społecznej,

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 27
Punkt E preambuły 

E. mając na uwadze, że polityka spójności utrzymuje Unię w całości i jest uzależniona 
od solidarności finansowej wewnątrz UE; mając na uwadze, że jedynie w przypadku 
utrzymania znaczącej roli polityki spójności w procesie zachowania spójności oraz 
poczuwania się do solidarności finansowej ze słabiej rozwiniętymi regionami i 
obszarami miejskimi przez wszystkie państwa członkowskie i regiony można sprostać 
nowym nadchodzącym wyzwaniom terytorialnym, takim jak zmiany demograficzne, 
koncentracja ludności w miastach, migracje, dostosowanie do globalizacji, zmiany 
klimatyczne i dostawy energii,
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Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 28
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że budżet polityki spójności został utworzony w celu umocnienia 
spójności społecznej i gospodarczej w Unii, ale jest niedostateczny, aby sprostać 
nowym (skreślenie) wyzwaniom mającym skutki terytorialne, takim jak zmiany 
demograficzne, segregacja, koncentracja ludności w miastach, migracje, dostosowanie 
do globalizacji, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne i dostawy energii 
oraz powolny proces nadrabiania zaległości przez obszary wiejskie,

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 29
Punkt E preambuły 

E. mając na uwadze, że konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków dla polityki 
spójności (skreślenie), aby sprostać nowym nadchodzącym wyzwaniom 
terytorialnym, takim jak zmiany demograficzne, koncentracja ludności w miastach, 
migracje, dostosowanie do globalizacji, zmiany klimatyczne i dostawy energii,

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 30
Punkt E preambuły 

E. mając na uwadze, że konieczne jest zapewnienie dostatecznych środków dla polityki 
spójności (skreślenie), aby sprostać nowym nadchodzącym wyzwaniom (skreślenie), 
takim jak zmiany demograficzne, koncentracja ludności w miastach, migracje, 
dostosowanie do globalizacji, zmiany klimatyczne i dostawy energii,

Or. de
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Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 31
Punkt E preambuły 

E. mając na uwadze, że konieczne jest zapewnienie dostatecznych środków, aby sprostać 
nowym nadchodzącym wyzwaniom (skreślenie), takim jak zmiany demograficzne, 
koncentracja ludności w miastach, migracje, dostosowanie do globalizacji, zmiany 
klimatyczne i dostawy energii,

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 32
Punkt E preambuły 

E. mając na uwadze, że budżet polityki spójności jest niedostateczny, aby sprostać 
nowym nadchodzącym wyzwaniom terytorialnym, takim jak polityka rozszerzenia i 
sąsiedztwa, zmiany demograficzne, koncentracja ludności w miastach, migracje, które 
powodują szczególne problemy dla regionów wiejskich i peryferyjnych, dostosowanie 
do globalizacji, zmiany klimatyczne i dostawy energii,

Or. de

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 33
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że budżet polityki spójności jest niedostateczny, aby sprostać 
nowym nadchodzącym wyzwaniom (skreślenie), takim jak zmiany demograficzne,
koncentracja ludności w miastach, migracje, dostosowanie do globalizacji, zmiany 
klimatyczne i dostawy energii,

Or. pl

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 34
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że polityka spójności nie powinna być postrzegana wyłącznie jako 
instrument realizacji celów innych polityk sektorowych, ponieważ jest polityką 
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wspólnotową charakteryzującą się znaczną wartością dodaną i posiadającą własną 
rację bytu, a mianowicie spójność,

Or. pt

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 35
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie, które jest bardziej szczegółowe niż 
poprzednie, jako że opiera się na różnorodnych wskaźnikach i dostarcza użytecznych 
danych porównawczych w odniesieniu do innych krajów, takich jak Stany 
Zjednoczone, Japonia, Chiny czy Indie;

Or. pl

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 36
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie, które jest bardziej szczegółowe niż 
poprzednie, jako że zawiera różne wskaźniki i dostarcza użytecznych danych 
porównawczych w odniesieniu do innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, 
Japonia, Chiny czy Indie, odzwierciedlających kontekst międzynarodowy, w którym 
funkcjonują gospodarki państw UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmud Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 37
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie, które jest bardziej szczegółowe niż 
poprzednie, jako że zawiera różne wskaźniki i dostarcza użytecznych danych 
porównawczych w odniesieniu do innych krajów, w tym takich jak Stany 
Zjednoczone, Japonia, Chiny czy Indie;

Or. pl
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 38
Ustęp 2

2. żałuje jednak, że w sprawozdaniu zabrakło informacji krzyżowych, które pozwoliłyby 
lepiej ocenić trwałość wzrostu i konwergencji, w związku z tym zwraca się o 
stosowanie lepszych narzędzi statystycznych np. wskaźników innych niż PKB na 
mieszkańca, które pozwolą lepiej zmierzyć spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną w terenie; uważa, że w tym celu konieczne jest wzmocnienie zdolności 
ESPON;

Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 39
Ustęp 2

2. żałuje jednak, że w sprawozdaniu zabrakło informacji krzyżowych i porównywalnych 
informacji z różnych poziomów NUTS, zwłaszcza ze szczebla mikroregionów, które 
pozwoliłyby lepiej ocenić trwałość wzrostu i konwergencji, w związku z tym zwraca 
się o stosowanie lepszych narzędzi statystycznych, które pozwolą lepiej zmierzyć 
spójność w terenie; uważa, że w tym celu konieczne jest wzmocnienie zdolności 
ESPON;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 40
Ustęp 2

2. żałuje jednak, że w sprawozdaniu zabrakło informacji krzyżowych, które pozwoliłyby 
lepiej ocenić trwałość wzrostu i konwergencji, w związku z tym zwraca się o 
stosowanie lepszych narzędzi statystycznych, które pozwolą lepiej zmierzyć wkład 
działań lokalnych w politykę spójności UE; uważa, że w tym celu konieczne jest 
wzmocnienie zdolności ESPON;

Or. fr
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Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 41
Ustęp 2

2. żałuje jednak, że w sprawozdaniu zabrakło informacji krzyżowych, które pozwoliłyby 
lepiej ocenić trwałość wzrostu i konwergencji, w związku z tym zwraca się o 
stosowanie lepszych narzędzi statystycznych, które pozwolą lepiej zmierzyć spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną w terenie; uważa, że w tym celu konieczne jest 
wzmocnienie zdolności ESPON;

Or. el

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 42
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przypomina, że wspólnotowa polityka regionalna jest niezwykle ważnym 
instrumentem postępu spójności gospodarczej i społecznej, umożliwiającym Unii 
stosowanie środków służących zmniejszeniu nierówności między regionami, 
promowaniu prawdziwej konwergencji oraz stymulowaniu wzrostu i zatrudnienia, a 
także przyczyniającym się do redystrybucji i zmniejszania kosztów wspólnego rynku 
oraz UGW dla regionów mniej rozwiniętych;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 43
Ustęp 2 a (nowy)

2a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji odnoszącą się do przejrzystości, która 
umożliwi wskazanie odbiorców pomocy strukturalnej od 2007 r. i wzywa do 
przeprowadzenia na podstawie nowych danych szczegółowej analizy europejskiej 
wartości dodanej instrumentów strukturalnych;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 44
Ustęp 2 b (nowy)

2b. wzywa do przeprowadzenia szczegółowej oceny instrumentów wsparcia 
(infrastruktura, dokształcanie, ochrona środowiska, badania, wspieranie 
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przedsiębiorstw itp.) pod względem ich wpływu na spójność i wzrost gospodarczy;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 45
Ustęp 2 c (nowy)

2c. wskazuje na problemy z wykorzystaniem środków strukturalnych, które w 2007 r. 
wyniosło w dziesięciu „starych” państwach członkowskich przeciętnie 75%, a w 
dziesięciu „nowych” – 57%, i wzywa do podjęcia działań służących lepszemu 
wykorzystaniu środków;

Or. de

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 46
Ustęp 3

3. pochwala fakt, że państwa członkowskie znane wcześniej jako „państwa objęte 
polityką spójności” odnotowały wyraźną poprawę swojej sytuacji i w niektórych 
przypadkach osiągnęły doskonałe wskaźniki wzrostu w latach 2000-2006;

Or. pt

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 47
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca uwagę, że jest zbyt wcześnie na ocenę rezultatów polityki spójności w nowych 
państwach członkowskich, dlatego też skuteczność tej polityki musi zostać 
systemowo oceniona w szerszym stopniu;

Or. cs
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Poprawkę złożył Samuli Pohjamo

Poprawka 48
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że nadmiernie rozbudowana biurokracja, powolne i skomplikowane 
procedury oraz pedanteria administracyjna osłabiają skuteczność polityki 
regionalnej i polityki spójności i apeluje o kontynuowanie reform mających na celu 
uproszczenie procedur i ukierunkowanie ich bardziej na osiąganie rezultatów;

Or. fi

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 49
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że polityka spójności UE wniosła jak dotąd realny wkład w rozwój 
dawnych państw objętych polityką spójności (Irlandii, Grecji, Portugalii i 
Hiszpanii), chociaż niektóre regiony są nadal stosunkowo słabo rozwinięte, a inne 
odbiegają od poziomu UE;

Or. pt

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 50
Ustęp 3 b (nowy)

3b. podkreśla, że polityka spójności UE wniosła jak dotąd realny wkład w rozwój 
dawnych państw objętych polityką spójności (Irlandii, Grecji, Portugalii i 
Hiszpanii), chociaż niektóre regiony są nadal stosunkowo słabo rozwinięte, a inne 
odbiegają od poziomu UE;

Or. pt

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 51
Ustęp 4

4. wyraża zadowolenie z wysokiego wskaźnika wzrostu w nowych państwach 
członkowskich, lecz stwierdza, że ich konwergencja gospodarcza może być 
postrzegana wyłącznie w perspektywie średnio- lub długookresowej i że będzie to 
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długi proces ze względu na bardzo niski PKB na mieszkańca, który stanowił punkt 
wyjścia w niektórych z tych krajów;

Or. en

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 52
Ustęp 4

4. wyraża zadowolenie z wysokiego wskaźnika wzrostu w nowych państwach 
członkowskich, lecz stwierdza, że ich konwergencja społeczna i gospodarcza może 
być postrzegana wyłącznie w perspektywie średnio- lub długookresowej;

Or. pt

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 53
Ustęp 4 a (nowy)

4a. stwierdza, że wzrost gospodarczy nie zawsze powoduje trwałe skutki, a w większości 
przypadków nie ma zauważalnego korzystnego wpływu na zmniejszenie bezrobocia;

Or. de

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Emmanouil Angelakas

Poprawka 54
Ustęp 4 a (nowy)

4a. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Komisję ważnej roli, jaką polityka 
spójności odgrywa w umacnianiu zdolności wszystkich państw członkowskich UE do 
harmonijnego rozwoju oraz tworzenia nowych i stałych miejsc pracy, co 
potwierdzają doskonałe wyniki polityki spójności w wielu regionach objętych 
celem 2;

Or. el
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Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Emmanouil Angelakas

Poprawka 55
Ustęp 4 b (nowy)

4b. wyraża duże zaniepokojenie faktem, że duży odsetek ludności UE – oceniany przez 
Komisję na 75 milionów osób - jest zagrożony ubóstwem;

Or. el

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 56
Ustęp 5

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że konwergencja między krajami może maskować 
pogłębianie się różnic między regionami; uważa, że należy umacniać współpracę 
ponadnarodową i transgraniczną w celu opanowania wzrostu dysproporcji 
regionalnych i na szczeblu niższym niż regionalny, zarówno w obszarze zatrudnienia, 
jak i produkcyjności, dochodów, poziomu wykształcenia oraz potencjału 
innowacyjnego;

Or. bg

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Emmanouil Angelakas

Poprawka 57
Ustęp 5

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że konwergencja między krajami może maskować 
pogłębianie się różnic między regionami oraz między różnymi obszarami na terenie 
jednego regionu; wzrost dysproporcji regionalnych i na szczeblu niższym niż 
regionalny występuje na kilku płaszczyznach, zarówno w obszarze zatrudnienia, jak i 
produkcyjności, dochodów, poziomu wykształcenia oraz potencjału innowacyjnego;

Or. el

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 58
Ustęp 5

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że konwergencja między krajami może maskować 
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pogłębianie się różnic między regionami i wewnątrz regionów, przy czym wzrost 
dysproporcji regionalnych i na szczeblu niższym niż regionalny występuje na kilku 
płaszczyznach, zarówno w obszarze zatrudnienia, jak i produkcyjności, dochodów, 
poziomu wykształcenia oraz potencjału innowacyjnego;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 59
Ustęp 5

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że konwergencja między krajami może maskować 
pogłębianie się różnic między regionami; wzrost dysproporcji regionalnych i na 
szczeblu lokalnym występuje na kilku płaszczyznach, zarówno w obszarze 
zatrudnienia, jak i produkcyjności, dochodów, poziomu wykształcenia oraz potencjału 
innowacyjnego;

Or. pl

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 60
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla jednak, że pomimo postępów dokonanych w dziedzinie konwergencji w 
całej UE dysproporcje w liczbach bezwzględnych nadal są duże, podobnie jak 
zróżnicowanie w poziomie zamożności poszczególnych państw członkowskich, które 
czasami bywa znaczne;

Or. pt

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 61
Ustęp 6

6. tytułem przykładu podkreśla, że konkurencyjność regionów w znacznej mierze zależy 
od produkcyjności i stopnia wykwalifikowania siły roboczej, natomiast znaczne 
zróżnicowanie tych wskaźników występuje w większym stopniu między regionami niż 
między państwami członkowskimi; odnotowuje także, że czynniki instytucjonalne są 
coraz częściej uważane za ważny element konkurencyjności, do czynników tych 
zalicza się kapitał społeczny w postaci kultury prowadzenia działalności 
gospodarczej i wspólnych norm zachowania, które ułatwiają współpracę i 
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przedsiębiorczość oraz skuteczność administracji publicznej;

Or. en

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 62
Ustęp 6

6. tytułem przykładu podkreśla, że konkurencyjność regionów w znacznej mierze zależy 
od produkcyjności, dostępności rynków i stopnia wykwalifikowania siły roboczej, 
natomiast znaczne zróżnicowanie tych wskaźników występuje w większym stopniu 
między regionami niż między państwami członkowskimi;

Or. el

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 63
Jean Marie Beaupuy

Ustęp 6 a (nowy)

6a. wyraża jednak ubolewanie, że dane statystyczne i analizy zawarte w czwartym 
sprawozdaniu są zbyt ogólne, by można było uzyskać szczegółowe informacje na 
temat roli, jaką odgrywają różne kategorie przedsiębiorstw; wzywa Komisję do 
przedstawienia analizy numerycznej dotyczącej wkładu MŚP, mikroprzedsiębiorstw i 
zakładów rzemieślniczych w spójność i rozwój terytorialny; podkreśla konieczność 
ulepszenia wskaźników pozwalających na uwzględnienie roli takich przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 64
Ustęp 7

7. stwierdza w tym względzie, że w niektórych rozwiniętych regionach, a nawet w 
niektórych słabiej rozwiniętych regionach, zaczynają kumulować się różne i bardzo 
złożone problemy gospodarcze, mające duże oddziaływanie terytorialne w 
kategoriach potencjału rozwoju, takie jak: słaby wskaźnik wzrostu, spadek 
produktywności i poziomu zatrudnienia, starzenie się ludności;

Or. en
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Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 65
Ustęp 7

7. stwierdza w tym względzie, że w niektórych rozwiniętych regionach zaczynają 
kumulować się różne problemy gospodarcze: niski wskaźnik wzrostu PKB per capita,
spadek produktywności i poziomu zatrudnienia, starzenie się ludności;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 66
Ustęp 7

7. stwierdza w tym względzie, że w niektórych rozwiniętych regionach zaczynają 
kumulować się różne problemy gospodarcze: niski wskaźnik wzrostu gospodarczego, 
spadek produktywności i poziomu zatrudnienia, starzenie się ludności;

Or. pl

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 67
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 68
Ustęp 8

8. stwierdza, że o ile wysoki wskaźnik wzrostu pozwolił niektórym krajom UE na 
osiągnięcie pełnego zatrudnienia i zwiększenie ich PKB na mieszkańca, w innych
krajach różnice między poszczególnymi grupami społecznymi zwiększyły się i nie 
należy zapominać, że najbardziej wrażliwe grupy ludności potrzebują integracji 
społecznej;

Or. cs
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Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 69
Ustęp 8

8. stwierdza, że o ile wysoki wskaźnik wzrostu pozwolił Irlandii na osiągnięcie pełnego 
zatrudnienia i uzyskanie drugiego co do wielkości PKB na mieszkańca w Unii, co 
piąty mieszkaniec jest tam zagrożony ubóstwem, a rozwój regionalny odbywał się
tam w bardzo niejednolity sposób, co budzi wątpliwości co do trwałości rozwoju i 
jakości zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 70
Ustęp 9

9. podkreśla słaby stopień konwergencji w kwestii poziomu wykształcenia i faktyczną 
przepaść edukacyjną między Unią a Stanami Zjednoczonymi, gdzie 29% osób w 
wieku od 25 do 64 lat ma dyplom uniwersytecki, natomiast w Unii jest ich zaledwie 
16%; odnotowuje jednak, że proporcja kobiet posiadających dyplom ukończenia 
studiów wyższych rośnie szybciej niż proporcja mężczyzn z takim dyplomem; zwraca 
uwagę, że poziom edukacji mniejszości narodowych jest nadal niezadowalający, co 
ogranicza ich możliwości zatrudnienia i implikuje potrzebę aktywnego 
wykorzystania instrumentów UE promujących uczenie się przez całe życie;

Or. bg

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 71
Ustęp 9

9. podkreśla słaby stopień konwergencji w kwestii poziomu wykształcenia i niską liczbę
osób w wieku od 25 do 64 lat posiadających dyplom uniwersytecki w Unii (16%); 
odnotowuje jednak, że proporcja kobiet posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych rośnie szybciej niż proporcja mężczyzn z takim dyplomem;

Or. es
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Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 72
Ustęp 9

9. podkreśla słaby stopień konwergencji w kwestii poziomu wykształcenia i faktyczną 
przepaść edukacyjną między Unią a Stanami Zjednoczonymi, gdzie 29% osób w 
wieku od 25 do 64 lat ma dyplom uniwersytecki, natomiast w Unii jest ich zaledwie 
16%; odnotowuje jednak, że udział kobiet posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych rośnie szybciej niż udział mężczyzn z takim dyplomem;

Or. pl

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 73
Ustęp 9 a (nowy)

9a. podkreśla znaczenie włączania perspektywy płci, równych szans oraz specjalnych 
potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów do polityki spójności oraz wszystkich 
projektów finansowanych ze środków UE;

Or. es

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 74
Ustęp 10 (nowy)

10. stwierdza efekt koncentracji inwestycji i aktywności gospodarczej w stolicach państw 
oraz stolicach regionów kosztem pozostałych terenów;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 75
Ustęp 10

10. podkreśla efekt polaryzacji w regionach stołecznych (skreślenie) które generują 
średnio 32% PKB kraju, podczas gdy są zamieszkiwane przez 22% mieszkańców; 
zauważa, że polaryzacja może prowadzić do dużych dysproporcji w stopie bezrobocia 
w śródmieściach;
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Or. pl

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 76
Ustęp 11

11. stwierdza, że przyspieszenie urbanizacji prowadzi do zachwiania równowagi 
demograficznej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej na ograniczonej przestrzeni 
oraz wywołuje efekt rozrastania się przedmieść i wyludnienia obszarów wiejskich; 
apeluje zatem do Komisji o przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązania 
problemu rosnącego braku równowagi gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
wynikającego z odpływu ludności z obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 77
Ustęp 11

11. stwierdza, że niekontrolowany proces urbanizacji (skreślenie) może prowadzić do 
zachwiania równowagi demograficznej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej na 
ograniczonej przestrzeni oraz do rozrastania się przedmieść i wyludnienia obszarów 
wiejskich;

Or. pl

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 78
Ustęp 11

11. stwierdza, że niewłaściwie realizowany proces urbanizacji prowadzi do zachwiania 
równowagi demograficznej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej na 
ograniczonej przestrzeni oraz wywołuje efekt rozrastania się przedmieść i wyludnienia 
obszarów wiejskich;

Or. pl
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 79
Ustęp 11

11. stwierdza, że przyspieszenie urbanizacji prowadzi do zachwiania równowagi 
demograficznej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej na ograniczonej 
przestrzeni oraz wywołuje efekt rozrastania się przedmieść i wyludnienia obszarów 
wiejskich oddalonych od miast;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 80
Ustęp 11

11. stwierdza, że przyspieszenie urbanizacji prowadzi do zachwiania równowagi 
demograficznej, gospodarczej, bezpieczeństwa, transportu, społecznej i środowiskowej 
na ograniczonej przestrzeni oraz wywołuje efekt rozrastania się przedmieść i wyludnienia 
obszarów wiejskich;

Or. cs

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 81
Ustęp 12

12. podkreśla dysproporcje regionalne, które powstały między regionami dopływu i 
odpływu ludności, z tego względu podkreśla, że regiony, z których ma miejsce 
odpływ ludności, muszą sprostać nadzwyczajnym problemom dostosowawczym, a ich 
szanse rozwojowe zmniejszą się, jeżeli nie uzyskają wsparcia umożliwiającego 
odwrócenie tej tendencji; uważa, że dostępność i powiązanie regionów centralnych i 
peryferyjnych nie jest jedynym rozwiązaniem, lecz należy przede wszystkim wspierać 
regionalny potencjał, atrakcyjność i trwały rozwój tych regionów;

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 82
Ustęp 12

12. podkreśla dysproporcje regionalne na płaszczyźnie dostępności i połączeń między 
śródmieściem a strefą podmiejską, wynikające z braku inwestycji w komunikację 
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miejską i zróżnicowanie możliwości połączeń, co szczególnie oddziałuje na regiony 
najbardziej oddalone, które ze względu na odległość od kontynentu europejskiego i 
niewielką powierzchnię muszą sprostać poważnym przeszkodom związanym z 
dostępnością;

Or. pt

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Emmanouil Angelakas

Poprawka 83
Ustęp 12

12. podkreśla dysproporcje regionalne na płaszczyźnie dostępności i połączeń między 
śródmieściem a strefą podmiejską, w szczególności w niedostępnych regionach 
górzystych i wyspiarskich, wynikające z niedostatków komunikacji miejskiej
i zróżnicowania możliwości połączeń;

Or. el

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 84
Ustęp 12

12. podkreśla dysproporcje regionalne na płaszczyźnie dostępności i połączeń między 
śródmieściem a strefą podmiejską, wynikające z niekorzystnego położenia i cech 
geograficznych oraz braku inwestycji w komunikację miejską i zróżnicowanie 
możliwości połączeń;

Or. el

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 85
Ustęp 12

12. podkreśla dysproporcje regionalne na płaszczyźnie dostępności i połączeń między 
śródmieściem a strefą podmiejską, wynikające z niedostatecznych inwestycji w 
komunikację miejską i zróżnicowania możliwości połączeń;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 86
Ustęp 12

12. podkreśla dysproporcje regionalne na płaszczyźnie dostępności i połączeń między 
śródmieściem a strefą podmiejską, wynikające z braku inwestycji w komunikację 
miejską oraz infrastrukturę i zróżnicowanie możliwości połączeń;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 87
Ustęp 12

12. podkreśla dysproporcje regionalne na płaszczyźnie dostępności i połączeń między 
śródmieściem a peryferiami, wynikające z braku inwestycji w komunikację miejską 
i zróżnicowania możliwości połączeń;

Or. fr

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Poprawka 88
Ustęp 12 a (nowy)

12a. wyraża duże zaskoczenie zawartym w sprawozdaniu stwierdzeniem Komisji, że 
„położenie wyspiarskie danego obszaru nie wydaje się samo w sobie stanowić 
poważnej przeszkody dla rozwoju” i zwraca uwagę na duże rozczarowanie 
mieszkańców regionów wyspiarskich tym stwierdzeniem, ponieważ mają oni 
codziennie do czynienia z negatywnymi skutkami i trudnościami związanymi z 
wyspiarskim położeniem;

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 89
Ustęp 13 (nowy)

13. apeluje do regionów o unowocześnienie i przekształcenie swojej struktury 
gospodarczej w sektory o wysokiej wartości dodanej dzięki stworzeniu firmom, a w 
szczególności MŚP, warunków do wprowadzania i dostosowywania innowacyjnych 
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produktów i procesów; podkreśla także wspomagającą rolę odgrywaną w tym 
względzie przez innowacyjne instrumenty finansowe JEREMIE i JESSICA;

Or. en

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 90
Ustęp 13 (nowy)

13. przypomina, że głównym celem polityki spójności jest konwergencja i dlatego też 
wszystkie regiony w całej Unii powinny korzystać z takich samych możliwości 
rozwoju, pomimo swego różnego potencjału rozwoju; w związku z tym zwraca 
uwagę, że głównym punktem zainteresowania polityki spójności powinny 
pozostawać regiony słabiej rozwinięte;

Or. en

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 91
Ustęp 13

13. podkreśla ogromne różnice między środkami zainwestowanymi w badania i rozwój 
oraz stwierdza wyraźne dysproporcje regionalne w dziedzinie innowacji, które w 
czwartym sprawozdaniu zostały zmierzone przy pomocy użytecznego wskaźnika 
osiągnięć regionalnych w obszarze innowacji; podkreśla, że polityka spójności i 
badań UE powinna być koordynowana w taki sposób, aby zwiększać bazę wiedzy i 
zdolność do innowacji w regionach;

Or. fi

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 92
Ustęp 13

13. podkreśla ogromne różnice między państwami pod względem środków
zainwestowanych w badania i rozwój oraz stwierdza wyraźne dysproporcje regionalne 
w dziedzinie innowacji, które w czwartym sprawozdaniu zostały zmierzone przy 
pomocy użytecznego wskaźnika osiągnięć regionalnych w obszarze innowacji;

Or. pl
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Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 93
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wyraża zaniepokojenie w związku z faktem, że pomoc UE dla niektórych regionów 
nie jest dostatecznie wysoka, aby zmniejszyć negatywne skutki wspólnego rynku, 
UGW oraz liberalizacji światowego handlu;

Or. pt

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 94
Ustęp 13 b (nowy)

13b. wzywa Komisję do przeprowadzenia szczegółowej analizy skutków Paktu na rzecz 
stabilności i wzrostu, euro oraz liberalizacji rynków wewnętrznych i 
międzynarodowych dla polityki spójności i konwergencji;

Or. pt

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 95
Ustęp 14

14. podziela opinię Komisji, że polityka spójności mobilizuje do realizowania strategii 
lizbońskiej poprzez skierowanie inwestycji publicznych na projekty sprzyjające 
tworzeniu dynamicznej, generującej wzrost i sprzyjającej innowacyjności tkanki 
gospodarczej opartej na synergii powstałej dzięki bardziej skutecznej harmonizacji 
polityk i programów;

Or. en

Poprawkę złożyli Jean Marie Beaupuy, Samuli Pohjamo

Poprawka 96
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że innowacyjny potencjał małych 
przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych nie został 
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odpowiednio uwzględniony podczas wdrażania polityki spójności, pomimo 
przeznaczonych na to funduszy; apeluje zatem o wdrażanie aktywnej polityki 
wspierającej wszystkie formy innowacji w tych przedsiębiorstwach oraz zachęca 
Komisję do stworzenia możliwości wzajemnej współpracy między 
przedsiębiorstwami, sektorem publicznym, szkołami i uniwersytetami w celu 
utworzenia regionalnych ośrodków innowacji w duchu strategii lizbońskiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 97
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wyraża zadowolenie z zawartego w czwartym sprawozdaniu w sprawie spójności 
wyraźnego zobowiązania Komisji do zagwarantowania równości szans przy pomocy 
polityki regionalnej; oczekuje, że Komisja postąpi zgodnie z tym celem podczas 
oceny wkładu regionów w realizację strategii lizbońskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 98
Ustęp 14 a (nowy)

14a. zwraca uwagę, że można zwiększyć efekt dźwigni funduszy strukturalnych poprzez 
wykorzystanie finansowania pożyczkowego, współfinansowania przez sektor 
prywatny oraz dzięki wyższemu udziałowi współfinansowania krajowego;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 99
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wobec szczupłości środków publicznych na rozwój, domaga się szybkiego 
wprowadzenia przejrzystych reguł i rozwiązań modelowych PPP, które pozwolą 
regionom na wykorzystanie kapitału prywatnego do zadań publicznych;

Or. pl
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Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 100
Ustęp 14 a (nowy)

14a. podkreśla, że obszary polityki skoncentrowane wyłącznie na konkurencyjności 
pogłębią jeszcze nierówności regionalne i społeczne, zwłaszcza w regionach 
konwergencji;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 101
Ustęp 15

15. stwierdza, że w latach 2007-2013 64% środków celu 1 (Konwergencja) i 80% 
środków (skreślenie) celu 2 (Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach) zostanie 
przeznaczonych na wydatki na innowację; oznacza to dodatkowe 55 miliardów euro w 
stosunku do poprzedniego okresu;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 102
Ustęp 16

16. domaga się, aby strategia lizbońska objęła również wymiar terytorialny, co pozwoli 
uwzględnić szczególne cechy regionów, a jednocześnie zachęci do synergii na 
płaszczyźnie transeuropejskiej i do tworzenia grup na rzecz działań innowacyjnych;
zaleca zintegrowane podejście do realizacji trzech celów polityki spójności: 
konwergencji, konkurencji i współpracy międzyregionalnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 103
Ustęp 16

16. domaga się, aby strategia lizbońska objęła również wymiar terytorialny, co pozwoli 
uwzględnić szczególne cechy danych obszarów, a jednocześnie zachęci do synergii i 
współpracy na płaszczyźnie transeuropejskiej, przy szczególnym wsparciu dla 
różnych form i rodzajów działań innowacyjnych takich, jak tworzenie grup;
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Or. fr

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 104
Ustęp 16

16. domaga się, aby strategia lizbońska objęła również wymiar terytorialny, co pozwoli 
uwzględnić szczególne cechy regionów, a jednocześnie zachęci do synergii na 
płaszczyźnie transeuropejskiej i podejmowania wszechstronnych działań 
innowacyjnych;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 105
Ustęp 16

16. domaga się, aby strategia lizbońska objęła również wymiar terytorialny, co pozwoli 
uwzględnić szczególne cechy regionów, a jednocześnie zachęci do synergii na 
płaszczyźnie transeuropejskiej i do tworzenia ugrupowań na rzecz działań 
innowacyjnych;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 106
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wyraża zadowolenie z wyrażenia przez państwa członkowskie zgody na 
przedstawienie pod koniec 2009 r. i 2012 r. sprawozdań zawierających informacje 
na temat wkładu programów współfinansowanych z funduszy w realizację celów 
polityki spójności określonych w Traktacie i uściślonych w strategicznych 
wytycznych Wspólnoty, odzwierciedlających priorytety wyznaczone w odnowionej 
strategii lizbońskiej, oraz wyszczególnionych w krajowych strategicznych ramach 
odniesienia; oczekuje także na opublikowanie przez Komisję w 2008 r. piątego 
sprawozdania w sprawie spójności, które będzie koncentrować się na relacjach 
między polityką spójności i priorytetami strategii lizbońskiej w dziedzinie wzrostu i 
zatrudnienia dla wszystkich regionów;

Or. en
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Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 107
Ustęp 16 a (nowy)

16a. podkreśla, że polityki spójności nie można uważać za instrument finansowy 
„strategii lizbońskiej”, ponieważ w takim przypadku cele tej polityki będą zagrożone;

Or. pt

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 108
Ustęp 16 b (nowy)

16b. uważa, że podporządkowanie polityki spójności celom „strategii lizbońskiej” 
mogłoby mieć negatywny wpływ na spójność gospodarczą i społeczną ze względu na 
nadmierne podkreślanie znaczenia konkurencyjności, deregulacji, elastyczności 
oraz przedsiębiorczości kosztem spójności i konwergencji;

Or. pt

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 109
Ustęp 16 c (nowy)

16c. ostrzega, że chociaż środki przeznaczone na spójność muszą być wykorzystywane na 
rzecz trwałego rozwoju (gospodarczego, społecznego, środowiska naturalnego i 
terytorialnego), konkurencyjność nie może zajmować miejsca konwergencji w tych 
państwach członkowskich i regionach, które pozostają w tyle;

Or. pt

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 110
Ustęp 17 (nowy)

17. apeluje o długofalową strategię uwzględniającą jednocześnie wiele aspektów 
problemu braku konkurencyjności oraz próby zbudowania kapitału społecznego 
danego regionu – kulturę prowadzenia działalności, struktury administracyjne i 
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relacje instytucjonalne, równolegle do jego fizycznej infrastruktury, kwalifikacji jego 
siły roboczej oraz bazy produkcyjnej;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 111
Ustęp 17 a (nowy)

17a. podkreśla jednocześnie, że rola polityki spójności nie może ograniczać się jedynie do 
realizacji celów strategii lizbońskiej; osiągnięcie spójności terytorialnej poprzez 
działania w zakresie celu Konwergencja jest warunkiem wstępnym dla zapewnienia 
długookresowej konkurencyjności regionów; obecny cel 1 (Konwergencja) i cel 2 
(Konkurencyjności i zatrudnienie w regionach) powinny być więc traktowane jako 
komplementarne także w przyszłości;

Or. pl

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 112
Ustęp 17 a (nowy)

17a. uważa, że aby uniknąć powstawania bodźców do przenoszenia firm na obszarze UE 
pomoc publiczna udzielana z funduszy strukturalnych musi być uzależniona od 
zawarcia z przedsiębiorstwami długoterminowych umów, obejmujących lokalizację, 
czas obowiązywania umowy i zatrudnienie;

Or. pt

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 113
Tytuł między ustępami 17 i 18

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna: zintegrowane podejście

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 114
Tytuł między ustępami 17 i 18

Spójność (skreślenie): zintegrowane podejście
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Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 115
Tytuł między ustępami 17 i 18

Polityka spójności: zintegrowane podejście

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 116
Ustęp 18

18. przypomina, że wraz z wejściem w życie traktatów reformujących z Lizbony polityka 
spójności będzie składać się z trzech celów spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, wykraczających poza strategię lizbońską, oraz będzie miała w 
przyszłości duże znaczenie w procesie przezwyciężania słabości rozwojowych oraz 
wzmacniania konkurencyjności i zatrudnienia w rozszerzonej Unii, zaś przyszłej 
polityce spójności powinno w jeszcze większym stopniu przyświecać konsekwentne 
stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności;

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 117
Ustęp 18 (nowy)

18. przypomina, że wraz z wejściem w życie traktatów reformujących z Lizbony polityka 
spójności będzie składać się z trzech celów spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, wykraczających poza strategię lizbońską, oraz będzie miała w 
przyszłości duże znaczenie w procesie przezwyciężania słabości rozwojowych i 
wzmacniania konkurencyjności i zatrudnienia w rozszerzonej Unii. Przyszłej 
polityce spójności powinno w jeszcze większym stopniu przyświecać konsekwentne 
stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności;

Or. de
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 118
Ustęp 18

18. przypomina, że chociaż polityka spójności stanowi nieodłączną część europejskiej 
strategii wzrostu i zatrudnienia, ma ona własny cel (skreślenie) który wykracza poza 
zakres strategii lizbońskiej i (skreślenie) przydzielania środków;

Or. en

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 119
Ustęp 18

18. przypomina, że polityka spójności ma własny cel spójności terytorialnej, który 
wykracza poza zakres strategii lizbońskiej i nie może traktować w sposób 
uprzywilejowany regionów, co miałoby miejsce w przypadku systemu 
rygorystycznego przydzielania środków;

Or. es

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 120
Ustęp 18

18. podkreśla więc, że polityka spójności nie może traktować w sposób uprzywilejowany 
regionów, które osiągnęły już pewną dynamikę, jak wynikałoby z systemu 
rygorystycznego przydzielania środków;

Or. pl

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 121
Ustęp 18

18. przypomina, że polityka spójności ma własny cel spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, który wykracza poza zakres strategii lizbońskiej i nie może traktować w 
sposób uprzywilejowany regionów, które osiągnęły już pewną dynamikę, jak 
wynikałoby z systemu rygorystycznego przydzielania środków;
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Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 122
Ustęp 19

19. w tym duchu podkreśla znaczenie partnerstwa i wdrożenia faktycznego zarządzania 
wielopoziomowego włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, regionalnej, 
krajowej i wspólnotowej w definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego, i 
pozwalającego uniknąć sytuacji, w której priorytety działania określone na szczeblu 
europejskim ulegają zawężeniu przy realizacji na szczeblu krajowym, regionalnym 
lub lokalnym (podejście oddolne); w tym kontekście wzywa Komisję Europejską do 
udostępnienia odnośnym podmiotom konkretnych środków – przede wszystkim 
metodologicznych – w celu wspólnego wypracowywania spójnych działań;

Or. fr

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 123
Ustęp 19

19. w tym duchu podkreśla znaczenie partnerstwa i wdrożenia faktycznego zarządzania 
wielopoziomowego włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, krajowej 
i wspólnotowej w definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego (podejście 
oddolne) i uważa, że w celu wypracowania rzeczywistego i równoprawnego 
partnerstwa między Komisją a regionami realizacja przyszłej polityki spójności 
powinna opierać się na większej odpowiedzialności regionalnej i rozszerzonych 
prawach podejmowania decyzji przez regiony;

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 124
Ustęp 19

19. w tym duchu podkreśla znaczenie partnerstwa i wdrożenia faktycznego zarządzania 
wielopoziomowego włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, krajowej 
i wspólnotowej w definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego (podejście 
oddolne); w celu wypracowania rzeczywistego i równoprawnego partnerstwa między 
Komisją a regionami realizacja przyszłej polityki spójności powinna opierać się na 
większej odpowiedzialności regionalnej i rozszerzonych prawach podejmowania 
decyzji przez regiony;

Or. de
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 125
Ustęp 19

19. w tym duchu podkreśla znaczenie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, 
budowania zdolności administracyjnych, rozwoju prawdziwego partnerstwa między 
wszystkimi szczeblami i wdrożenia faktycznego zarządzania wielopoziomowego 
włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, krajowej i wspólnotowej w 
definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego (podejście oddolne);

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 126
Ustęp 19

19. w tym duchu podkreśla znaczenie partnerstwa i wdrożenia faktycznego zarządzania 
wielopoziomowego włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, krajowej 
i wspólnotowej w definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego (podejście 
oddolne) oraz konsultacji z partnerami społecznymi;

Or. pl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 127
Ustęp 19

19. w tym duchu podkreśla znaczenie partnerstwa i wdrożenia faktycznego zarządzania 
wielopoziomowego włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, regionalnej, 
krajowej i wspólnotowej w definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego 
(podejście oddolne);

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 128
Ustęp 19

19. w tym duchu podkreśla znaczenie partnerstwa i wdrożenia faktycznego zarządzania 
wielopoziomowego włączającego każdy szczebel władzy lokalnej, regionalnej,
krajowej i wspólnotowej w definiowanie i wdrażanie celów rozwoju regionalnego 
(podejście oddolne);

Or. pl

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 129
Ustęp 19 a (nowy)

19a. podkreśla też konieczność ustanowienia wspólnie ze wszystkimi podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi efektywnego partnerstwa na poziomie europejskim, 
krajowym i lokalnym na rzecz tworzenia koncepcji i realizacji polityki spójności, a 
także w celu identyfikacji rzeczywistych potrzeb, określania celów dostosowanych 
terytorialnie oraz wypracowywania synergii między wszystkimi politykami 
publicznymi przyczyniającymi się do rozwoju terytorialnego; domaga się 
dostosowania funduszy strukturalnych, tak aby wzmocnić zdolność partnerów 
gospodarczych i społecznych w zakresie efektywnego wypełniania ich roli;

Or. fr

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 130
Ustęp 20

20. proponuje, aby potraktować w sposób priorytetowy polityki służące faktycznemu 
policentrycznemu rozwojowi jednostek terytorialnych, tak aby zmniejszyć presję 
ciążącą na stolicach i sprzyjać powstawaniu ośrodków drugoplanowych; w tym 
procesie nie wolno zaniedbać wspierania regionów wiejskich ani zapomnieć o 
dużym znaczeniu małych i średnich miast leżących na obszarach wiejskich;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 131
Ustęp 20

20. proponuje, aby przygotować skuteczny mechanizm egzekwowania równomiernego 
rozłożenia inwestycji oraz aby potraktować w sposób priorytetowy polityki służące 
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faktycznemu policentrycznemu rozwojowi jednostek terytorialnych, tak aby 
zmniejszyć presję ciążącą na stolicach państw i regionów oraz sprzyjać powstawaniu 
ośrodków drugoplanowych;

Or. pl

Poprawkę złożyli Nikolaos Vakalis i Emmanouil Angelakas

Poprawka 132
Ustęp 20 a (nowy) 

20a. wzywa także do podjęcia praktycznych działań mających na celu zmniejszenie 
dysproporcji między regionami, do których dostęp jest łatwy i regionami 
upośledzonymi pod względem położenia, czyli regionami górskimi, wyspiarskimi i 
przygranicznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu trudnej sytuacji tych ostatnich i 
zastosowaniu specjalnych środków wspomagających, jak to miało miejsce w 
większości najbardziej oddalonych regionów UE;

Or. el

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 133
Ustęp 20 a (nowy)

20a. zaleca uwzględnić w większym stopniu kluczową rolę, jaką z punktu widzenia 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej odgrywa w Unii Europejskiej 
działalność rolnicza;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 134
Ustęp 21

21. zaleca, aby zintensyfikować powiązywanie problemów miast i wsi, ale uważa, że 
nadal trzeba brać pod uwagę specyfikę różnych obszarów; stwierdza w tym 
kontekście, że zwiększenie obowiązkowej modulacji poprawi poziom finansowania 
rozwoju wsi, ale należy rozwiązać problem historycznych nierówności;

Or. en
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 135
Ustęp 21

21. zaleca, aby zintensyfikować powiązywanie problemów miast i wsi; z tego tytułu 
zastanawia się nad trafnością rozdzielnego podejścia do spójności i rozwoju wsi za 
pośrednictwem EFRROW; wyraża zaniepokojenie zastosowaniem obowiązkowej 
modulacji, ponieważ nie wystarczy to do rozwiązania wszystkich problemów rozwoju 
wsi i może działać na niekorzyść krajów najuboższych;

Or. en

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 136
Ustęp 21

21. zaleca, aby zintensyfikować powiązywanie problemów miast i wsi; z tego tytułu 
zastanawia się nad trafnością rozdzielnego podejścia do spójności i rozwoju wsi za 
pośrednictwem EFRROW; apeluje o wyczerpującą analizę zalet i wad zwiększenia 
funduszy na rozwój wsi za pomocą fakultatywnej modulacji;

Or. es

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 137
Ustęp 21

21. zaleca, aby zintensyfikować powiązywanie problemów miast i wsi; podkreśla, że 
rozwój obszarów wiejskich powinien być skoordynowany z działaniami w ramach 
polityki regionalnej; z tego tytułu zastanawia się nad trafnością rozdzielnego 
podejścia do spójności i rozwoju wsi za pośrednictwem EFRROW; pochwala zresztą 
fakt, że fundusze przeznaczone na rozwój wsi mogą zostać zwiększone za pomocą 
fakultatywnej modulacji;

Or. pl

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 138
Ustęp 21

21. zaleca, aby zintensyfikować powiązywanie problemów miast i wsi, a w kontekście 
polityki urbanizacyjnej zawsze właściwie wyszczególniać cechy sąsiednich obszarów 
wiejskich (obszary wiejsko-miejskie, podmiejskie i typowo wiejskie); z tego tytułu 
zastanawia się nad trafnością rozdzielnego podejścia do spójności i rozwoju wsi za 
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pośrednictwem EFRROW; pochwala zresztą fakt, że fundusze przeznaczone na 
rozwój wsi mogą zostać zwiększone za pomocą obowiązkowej modulacji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 139
Ustęp 21

21. zaleca, aby zintensyfikować powiązywanie problemów miast i wsi; z tego tytułu 
zastanawia się nad trafnością rozdzielnego podejścia do spójności i rozwoju wsi za 
pośrednictwem EFRROW; pochwala zresztą fakt, że fundusze przeznaczone na 
rozwój wsi mogą zostać zwiększone za pomocą fakultatywnej modulacji; wyraża 
swoje najwyższe rozczarowanie faktem, że budżet EFRROW jest o 20 mld euro 
mniejszy, niż proponowała to Komisja;

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 140
Ustęp 21 a (nowy)

21a. wyraża zadowolenie w związku z nadaniem w traktacie lizbońskim nowego 
znaczenia strefom wiejskim i regionom upośledzonym; stwierdza jednak, że 
EFRROW nie zawsze jest dostępny dla wszystkich podmiotów konkurujących w 
obszarze rozwoju wiejskiego; uważa, że należy wprowadzić niezależną politykę 
szczegółową dla obszarów wiejskich, która obejmowałaby wszystkie odnośne 
podmioty gospodarcze i społeczne, prowadzona byłaby w celu wspierania i rozwoju 
takich podmiotów oraz usług użyteczności publicznej;  

Or. fr

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 141
Ustęp 21 a (nowy)

21a podkreśla, że jeżeli chodzi o spójność terytorialną i stosunki miasto-wieś, polityka 
regionalna mogłaby zapewnić bardziej celowe bodźce wspierające długotrwałe 
partnerstwo pubiczno-prywatne, zwłaszcza na obszarze wzajemnego oddziaływania 
wieś-miasto; biorąc pod uwagę fakt, że istnieje zapotrzebowanie na większą 
komplementarność między poszczególnymi funduszami strukturalnymi i 
instrumentami rozwoju wsi, rozwój ten powinien stanowić nieodłączną część 
logicznej polityki spójności, a u jego podstaw powinny znaleźć się dywersyfikacja 
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ekonomiczna i jakość życia;

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 142
Ustęp 21 a (nowy)

21a. zaleca Komisji zwiększoną czujność w odniesieniu do wdrażania instrumentów 
wspólnotowych, tak aby uniknąć wszelkiego wykluczenia podmiotów konkurujących 
w obszarze rozwoju i spójności terytorialnej w ramach istniejących już polityk bądź 
polityk dopiero opracowywanych, takich jak polityka urbanizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 143
Ustęp 21 a (nowy)

21a. potwierdza swoje zaangażowanie w zakresie uwzględniania specyficznych ułomności 
regionów najbardziej oddalonych; z zainteresowaniem odnotowuje, że Komisja 
rozpoczęła wielką debatę partnerską na temat przyszłości strategii Unii wobec 
regionów najbardziej oddalonych i oświadcza, że wniesie do niej swój wkład;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 144
Ustęp 21 a (nowy)

21a. domaga się intensyfikacji działań na rzecz permanentnej wymiany informacji 
między regionami na przykład przez specjalny portal internetowy we wszystkich 
językach UE,

Or. pl

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 145
Ustęp 22 (nowy)

22. uważa, że wartość dodana europejskiej polityki spójności polega na wspieraniu 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w słabiej rozwiniętych regionach, 
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wzmacnianiu regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia oraz współpracy 
terytorialnej, ale również na wielu aspektach udziału podmiotów regionalnych na 
miejscu i ich współpracy na płaszczyźnie europejskiej;

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 146
Ustęp 22

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 147
Ustęp 22

22. ostrzega przed niebezpieczeństwem sektoryzacji polityk i zachęca do opracowania 
zintegrowanego podejścia określającego ewentualne synergie między politykami 
sektorowymi, takimi jak transport, rolnictwo, środowisko, energia z jednej strony, a 
tymi politykami i polityką spójności z drugiej;

Or. fr

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 148
Ustęp 22

22. ostrzega przed niebezpieczeństwem sektoryzacji polityk i zachęca do opracowania 
zintegrowanego podejścia określającego ewentualne synergie między najważniejszymi 
obszarami, takimi jak transport, rolnictwo, środowisko, energia, badania i technologia 
itp.;

Or. el

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 149
Ustęp 22

22. ostrzega przed niebezpieczeństwem sektoryzacji polityk i zachęca do opracowania 
zintegrowanego podejścia określającego ewentualne synergie między najważniejszymi 
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obszarami, takimi jak transport, rolnictwo, środowisko, energia oraz zasoby wody 
pitnej;

Or. pl

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 150
Ustęp 22

22. ostrzega przed niebezpieczeństwem sektoryzacji polityk i zachęca do opracowania 
zintegrowanego podejścia określającego ewentualne synergie między najważniejszymi 
obszarami, takimi jak transport, rolnictwo i rozwój wsi, środowisko, energia;

Or. en

Poprawkę złożyli Grażyna Staniszewska, Samuli Pohjamo

Poprawka 151
Ustęp 22 a (nowy)

22a oczekuje, iż debata nad polityką spójności post-2013 doprowadzi do nadania 
szczególnego znaczenia regionom położonym wzdłuż granic zewnętrznych 
Wspólnoty tak jak ma to miejsce aktualnie w przypadku regionów peryferyjnych. 
Ten szczególny status zapewni stabilizacje i dobrobyt ponad granicami, co w efekcie 
będzie skutkowało rozwojem nie tylko regionów przygranicznych UE i przyczyni się 
do konwergencji i konkurencyjności UE jako całości.

Or. pl

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 152
Ustęp 22 a (nowy) 

22a. podkreśla, że zwalczanie „segregacji przestrzennej” i wykluczenia społecznego, w 
celu uzyskania trwałego i zrównoważonego wzrostu, wymaga wsparcia w postaci 
rozsądnej polityki mieszkaniowej, mieszczącej się w szerszej strategii zarządzania 
rozwojem lokalnym, planowaniem przestrzennym i lokalnymi usługami użyteczności 
publicznej;

Or. it
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Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 153
Ustęp 22 a (nowy)

22a podkreśla znaczenie spójności społecznej oraz wymiaru edukacji opartych na 
polityce równouprawnienia i równych szans na wszystkich etapach wdrażania 
projektów z zakresu polityki spójności,

Or. pl

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Poprawka 154
Ustęp 22 a (nowy)

22a przypomina, że obszary upośledzone pod względem położenia geograficznego, takie 
jak wyspy, tereny górzyste i słabo zaludnione obszary na północy, wymagają stałych 
specjalnych środków wsparcia;

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 155
Ustęp 23

23. domaga się, aby cele agendy terytorialnej i karty lipskiej UE przełożyły się na 
przyjęcie programu działania i podjęcie konkretnych kroków prowadzących do 
lepszego uwzględnienia wymiaru terytorialnego we wszystkich politykach 
publicznych, wspólnotowych i krajowych. Ze względu na uzupełnienie spójności 
gospodarczej i społecznej o składnik terytorialny, które nastąpiło w procesie reformy 
traktatowej UE, konieczne jest opracowanie właściwych wskaźników służących 
określeniu zakresu spójności terytorialnej. Wydaje się, że zastosowanie w tym celu 
wyłącznie czynników geograficznych bez odniesienia się do aspektów 
socjoekonomicznych nie jest wystarczające;

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 156
Ustęp 23

23. domaga się, aby cele agendy terytorialnej i karty lipskiej UE przełożyły się na 
przyjęcie programu działania i podjęcie konkretnych kroków prowadzących do 
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lepszego uwzględnienia wymiaru terytorialnego we wszystkich politykach 
publicznych, wspólnotowych i krajowych. Ze względu na uzupełnienie spójności 
gospodarczej i społecznej o składnik terytorialny, które nastąpiło w procesie reformy 
traktatowej UE, konieczne jest opracowanie właściwych wskaźników służących 
określeniu zakresu spójności terytorialnej;

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 157
Ustęp 23

23. w tym kontekście pochwala przyjęcie programu działania na rzecz realizacji celów 
agendy terytorialnej i karty lipskiej UE prowadzących do lepszego uwzględnienia 
wymiaru terytorialnego we wszystkich politykach publicznych, wspólnotowych,
krajowych i lokalnych, oczekuje też konkretnych efektów takich działań;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 158
Ustęp 23 a (nowy)

23a uważa, że środki tego rodzaju muszą dotyczyć zarówno różnic 
wewnątrzregionalnych, jak i różnic między regionami;

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 159
Ustęp 25

25. zdaje sobie sprawę ze znaczenia współpracy między Parlamentem (za pośrednictwem 
Komisji Rozwoju Regionalnego) a Komitetem Regionów w dziedzinie przyszłości 
polityki regionalnej;

Or. cs
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Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 160
Tytuł między ustępami 25 i 26

Nowe wyzwania (skreślenie) dla polityki spójności a budżet Unii Europejskiej

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 161
Tytuł między ustępami 25 i 26

Nowe wyzwania (skreślenie) a budżet Unii Europejskiej

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 162
Ustęp 26

26. uważa, że w przyszłości Unia będzie w coraz większym stopniu musiała stawiać czoła 
nowym wyzwaniom o silnym oddziaływaniu terytorialnym, na przykład polityce 
rozszerzenia i sąsiedztwa, starzeniu się ludności, koncentracji ludności w miastach, 
ruchom migracyjnym, które powodują szczególne problemy dla regionów wiejskich i 
peryferyjnych, kwestiom energetycznym i klimatycznym, dostosowaniom do zmian 
związanych z globalizacją;

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 163
Ustęp 26

26. podkreśla znaczenie projektów pilotażowych związanych z dostosowaniem 
regionów do nowych wyzwań o silnym oddziaływaniu terytorialnym, na przykład 
starzeniu się ludności, koncentracji ludności w miastach, ruchom migracyjnym, 
kwestiom energetycznym i klimatycznym, dostosowaniom do zmian związanych z 
globalizacją;

Or. en
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Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 164
Ustęp 26

26. uważa, że w przyszłości Unia będzie w coraz większym stopniu musiała stawiać czoła 
nowym wyzwaniom o silnym oddziaływaniu terytorialnym, na przykład starzeniu się 
ludności, koncentracji ludności w miastach, ruchom migracyjnym, kwestiom 
energetycznym i klimatycznym, dostosowaniom do zmian związanych z globalizacją. 
Takie nowe wyzwania pogłębiają pozostałe problemy rozwojowe w regionach;

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 165
Ustęp 26

26. uważa, że w przyszłości Unia będzie w coraz większym stopniu musiała stawiać czoła 
nowym wyzwaniom o silnym oddziaływaniu społecznym, gospodarczym i 
terytorialnym, na przykład starzeniu się ludności, koncentracji ludności w miastach, 
ruchom migracyjnym, kwestiom energetycznym i klimatycznym, dostosowaniom do 
zmian związanych z globalizacją;

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 166
Ustęp 26

26. uważa, że w przyszłości Unia będzie w coraz większym stopniu musiała stawiać czoła 
nowym wyzwaniom o silnym oddziaływaniu społecznym, gospodarczym i 
terytorialnym, na przykład starzeniu się ludności, koncentracji ludności w miastach, 
ruchom migracyjnym, kwestiom energetycznym i klimatycznym, dostosowaniom do 
zmian związanych z globalizacją;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 167
Ustęp 26 a (nowy)

26a. wzywa do regularnego sprawdzania kosztów przyszłych etapów rozszerzenia i ich 
skutków w zakresie polityki strukturalnej od początku negocjacji akcesyjnych oraz 
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wzywa do zintensyfikowania działań Parlamentu Europejskiego na rzecz polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa, w tym obowiązkowego włączenia w kształtowanie 
instrumentów przedakcesyjnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 168
Ustęp 26 a (nowy) 

26a. podkreśla wagę problemu wyludniania się wielu części UE, który jest związany ze 
starzeniem się społeczeństwa, utratą kapitału ludzkiego, ucieczką kapitału, wyższymi 
cenami usług itp.;

Or. es

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 169
Ustęp 27

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie terytorialne, 
przejawiające się na przykład w wyludnieniu niektórych obszarów w połączeniu 
z koncentracją ludności w miastach, a w innych obszarach w rozwoju gospodarki 
lokalnej opierającej się na dochodach zdobytych w innych miejscach, co wymaga 
szczególnej odpowiedzialności ze strony państwa, aby takie regiony nie zostały 
porzucone, lecz by opracowano dla nich specjalne innowacyjne strategie rozwiązań, 
prowadzące do konieczności podjęcia szczególnych wysiłków w celu utrzymania 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

Or. de

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 170
Ustęp 27

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie terytorialne, 
przejawiające się na przykład w wyludnieniu niektórych obszarów w połączeniu z 
koncentracją ludności w miastach, jak również w strukturze starzejącego się 
społeczeństwa, w którym odsetek kobiet jest wyższy z uwagi na dłuższą średnią 
długość życia, prowadzące do konieczności podjęcia wysiłków w celu utrzymania 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 171
Ustęp 27

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie terytorialne, 
przejawiające się na przykład w wyludnieniu niektórych obszarów w połączeniu 
z koncentracją ludności w miastach, a w innych obszarach w rozwoju gospodarki 
lokalnej opierającej się na dochodach zdobytych w innych miejscach, prowadzące do 
konieczności podjęcia wysiłków w celu utrzymania usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym i zagwarantowania wysokiego poziomu usług publicznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 172
Ustęp 27

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie terytorialne, 
przejawiające się na przykład w wyludnieniu niektórych obszarów, głównie słabiej 
rozwiniętych obszarów wiejskich, w połączeniu z koncentracją ludności w miastach, a 
w innych obszarach w rozwoju gospodarki lokalnej opierającej się na dochodach 
zdobytych w innych miejscach, prowadzące do konieczności podjęcia wysiłków w 
celu utrzymania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 173
Ustęp 27

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie terytorialne, 
takie jak na przykład wyludnianie się niektórych obszarów w połączeniu z 
koncentracją ludności w miastach, albo rozwój gospodarki lokalnej opierającej się na 
dochodach zdobytych w innych miejscach, prowadzące do konieczności podjęcia 
wysiłków w celu utrzymania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

Or. pl

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 174
Ustęp 27

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie (skreślenie), 
przejawiające się na przykład w wyludnieniu niektórych obszarów w połączeniu 
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z koncentracją ludności w miastach, a w innych obszarach w rozwoju gospodarki 
lokalnej opierającej się na dochodach zdobytych w innych miejscach, prowadzące do 
konieczności podjęcia wysiłków w celu utrzymania usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym;

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 175
Ustęp 27

27. jest zdania, że zmiany demograficzne mogą mieć istotne oddziaływanie (skreślenie), 
przejawiające się na przykład w wyludnieniu niektórych obszarów w połączeniu 
z koncentracją ludności w miastach, a w innych obszarach w rozwoju gospodarki 
lokalnej opierającej się na dochodach zdobytych w innych miejscach, prowadzące do 
konieczności podjęcia wysiłków w celu utrzymania usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym;

Or. de

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 176
Ustęp 27 a (nowy) 

27a. podkreśla znaczenie usług publicznych dla spójności gospodarczej i społecznej oraz 
potwierdza, że czynnik sąsiedztwa ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania, iż 
usługi te będą dostępne dla wszystkich, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych, 
peryferyjnych i najbardziej oddalonych regionach; 

Or. pt

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 177
Ustęp 28

28. stwierdza, powołując się na sprawozdanie międzyrządowego zespołu ds. zmian 
klimatu (IPCC), że zmiany klimatyczne będą miały zmienne skutki dla różnych 
regionów Europy; uważa zatem, że należy przeprowadzić regionalne oceny w celu 
stwierdzenia, w jaki sposób każdy region musi się dostosować; podkreśla, że 
podmioty regionalne i lokalne mają do odegrania ważną rolę w powstrzymaniu 
zmian klimatu i zachęcaniu do koniecznych dostosowań;
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Or. fi

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 178
Ustęp 28

28. stwierdza, że zmiany klimatyczne będą miały zmienne skutki, z którymi regiony będą 
musiały się zmierzyć i które będą wymagać zróżnicowanych reakcji w zależności od 
regionu Europy; stwierdza, że również regiony powinny przyczynić się do realizacji 
ogólnoeuropejskiego celu redukcji emisji CO2 i powinny pod tym kątem 
przeanalizować, w jakim zakresie ich strategie rozwoju są zrównoważone, a 
regionalne polityki transportowe – przyjazne dla klimatu;

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 179
Ustęp 28

28. stwierdza, że zmiany klimatyczne będą miały zmienne skutki, które będą wymagać 
zróżnicowanych reakcji w zależności od regionu Europy; potencjał polityki spójności 
jest w tym zakresie ograniczony, a jej wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu 
mógłby polegać przede wszystkim na wspieraniu elastycznych i zrównoważonych 
mechanizmów na szczeblu krajowym i regionalnym;

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 180
Ustęp 28

28. stwierdza, że zmiany klimatyczne będą miały zmienne skutki, które będą wymagać 
zróżnicowanych reakcji w zależności od regionu Europy; uważa, że potencjał polityki 
spójności jest w tym zakresie ograniczony, a jej wkład w przeciwdziałanie zmianom 
klimatu mógłby polegać przede wszystkim na wspieraniu elastycznych i 
zrównoważonych mechanizmów na szczeblu krajowym i regionalnym;

Or. de
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Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 181
Ustęp 28

28. stwierdza, że zmiany klimatyczne będą miały zmienne skutki, które będą wymagać 
zróżnicowanych reakcji w zależności od regionu Europy; podkreśla w tym kontekście 
zjawisko intensywnej suszy w wielu regionach południowej Europy, które już są 
dotknięte procesem regularnego pustynnienia, a także problem powodzi coraz 
częściej występujących w innych regionach europejskich;

Or. es

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 182
Ustęp 28 a (nowy) 

28a. zaleca, aby polityka spójności UE została dostosowana do regionów najbardziej 
oddalonych, zgodnie z art. 299 ust. 2 Traktatu, w oparciu o specjalne środki; popiera 
strategię UE na rzecz regionów najbardziej oddalonych oraz wzywa Komisję do 
zaproponowania strategii politycznych i środków, o stałym i elastycznym charakterze 
i popartych odpowiednim finansowaniem, które mogą zostać dostosowane do 
potrzeb każdego z regionów najbardziej oddalonych i przyczynią się do rozwiązania 
problemu ciągłych ograniczeń rozwoju, z jakimi te regiony mają do czynienia;

Or. pt

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 183
Ustęp 28 a (nowy) 

28a. podkreśla jednak, że polityka spójności nie może stanowić panaceum na wszystkie 
problemy i że należy przydzielić specjalne środki, niezależne od funduszy 
strukturalnych, na walkę ze zmianami klimatu, biorąc pod uwagę, że ta walka musi 
być realizowana w oparciu o szersze podstawy, uwzględniające inne polityki 
wspólnotowe, takie jak polityka dotycząca środowiska naturalnego, polityka rolna, 
transportowa, energetyczna, badawcza itp.;

Or. es
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Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 184
Ustęp 28 a (nowy) 

28a. uważa, że polityka spójności UE powinna być przyjazna dla klimatu; sądzi, że 
projekty wspierane w ramach polityki spójności powinny być oceniane na podstawie 
ich oddziaływania na klimat i że powinny promować rozwiązania pomagające 
powstrzymać zmiany klimatu i zachęcać do koniecznych dostosowań;

Or. fi

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 185
Ustęp 29

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 186
Ustęp 29

29. przypomina również znaczenie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej (COM(2005)0108), w ramach formułowania skutecznej globalnej 
polityki przewidującej ochronę przed klęskami żywiołowymi i sytuacjami 
kryzysowymi, często rujnującymi niektóre regiony ze względu na ich położenie 
geograficzne;

Or. el

Poprawkę złożyła Filiz Hakaeva Hyusmenova

Poprawka 187
Ustęp 29

29. przypomina również znaczenie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej (COM(2005)0108), zajmujący się udzielaniem szybkiej i odpowiedniej 
pomocy, który jest lepiej dostosowany do reagowania w obliczu klęsk żywiołowych, 
często rujnujących niektóre regiony ze względu na ich położenie geograficzne,
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Or. bg

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 188
Ustęp 29

29. przypomina również znaczenie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej (COM(2005)0108), który jest lepiej dostosowany do reagowania w 
obliczu klęsk żywiołowych, często rujnujących niektóre regiony ze względu na ich 
położenie geograficzne, przy jednoczesnym zapewnieniu kontynuacji pomocy 
związanej z klęskami na skalę regionalną;

Or. pt

Poprawkę złożył Samuli Pohjamo

Poprawka 189
Ustęp 29 a (nowy) 

29a. apeluje, aby – dla celów oceny stopnia spójności – stosować, oprócz PKB na 
mieszkańca, inne wskaźniki, na przykład migrację, zmiany w strukturze społecznej, 
gęstość zaludnienia, dostępność oraz warunki klimatyczne, tak aby umożliwić 
stosowanie skutecznych środków regionalnych;

Or. fi

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 190
Ustęp 30

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 191
Ustęp 30

skreślony
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Or. de

Poprawkę złożyła Riitta Myller

Poprawka 192
Ustęp 30

30. uważa, że kwestie dostaw energii i wzrostu cen energii mogą mieć istotne 
oddziaływanie przestrzenne na terytoria, w szczególności w regionach krajów Europy 
Wschodniej ze względu na silną zależność energetyczną lub w regionach wiejskich i 
najbardziej oddalonych z uwagi na ich zależność od transportu, który pozostaje w 
ścisłym związku z kosztami energii; podkreśla jednak, że eksploatacja i rozwój 
odnawialnych źródeł energii, takich jak bioenergia, oraz inwestowanie w 
efektywność energetyczną, mogą zapewnić duże możliwości rozwoju lokalnego i 
regionalnego w przyszłości;

Or. fi

Poprawkę złożyła Iratxe García Pérez

Poprawka 193
Ustęp 30

30. uważa, że kwestie dostaw energii i wzrostu cen energii mogą mieć istotne 
oddziaływanie przestrzenne na terytoria, w szczególności ze względu na silną 
zależność energetyczną większości państw członkowskich UE lub w regionach 
wiejskich i najbardziej oddalonych z uwagi na ich zależność od transportu i rolnictwa, 
które pozostają w ścisłym związku z kosztami energii;

Or. es

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Poprawka 194
Ustęp 30

30. uważa, że kwestie dostaw energii i wzrostu cen energii mogą mieć istotne 
oddziaływanie przestrzenne na terytoria, w szczególności w regionach krajów Europy 
Wschodniej ze względu na silną zależność energetyczną lub w regionach wiejskich, 
niedostępnych i najbardziej oddalonych z uwagi na ich zależność od transportu, który 
pozostaje w ścisłym związku z kosztami energii;

Or. el
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Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 195
Ustęp 30

30. uważa, że kwestie dostaw energii i wzrostu cen energii mogą mieć istotne 
oddziaływanie przestrzenne na terytoria, w szczególności w regionach krajów Europy 
Wschodniej ze względu na silną zależność energetyczną lub w regionach wiejskich, 
górskich, wyspiarskich i najbardziej oddalonych z uwagi na ich zależność od 
transportu, który pozostaje w ścisłym związku z kosztami energii;

Or. el

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Poprawka 196
Ustęp 30 a (nowy) 

30a. uważa, że złożoność nowych wyzwań wymaga skomplikowanej oceny stanu 
poszczególnych regionów; wzywa zatem Komisję, aby zaproponowała w przyszłości 
inne wskaźniki kwalifikowalności regionów do finansowania z funduszy 
strukturalnych, połączone z PKB na mieszkańca;

Or. el

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 197
Ustęp 30 a (nowy)

30a. zwraca uwagę na szczególne znaczenie lepszego powiązania polityki spójności z 
polityką europejską w innych obszarach; dotyczy to w szczególności większej 
zgodności z instrumentami wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz 
prawem UE w dziedzinie udzielania wsparcia, ponieważ zróżnicowane rozwiązania 
mogą być potrzebne szczególnie wobec globalnej konkurencji między lokalizacjami 
oraz inwestycji w perspektywiczne sektory przemysłu;

Or. de



PE398.371v02-00 58/64 AM\701047PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 198
Ustęp 30 a (nowy)

30a. uważa, że w odniesieniu do zaopatrzenia w energię i uzależnienia energetycznego 
regionów konieczne jest znalezienie nowych rozwiązań, w których priorytetowe 
znaczenie powinny mieć zdecentralizowane jednostki zaopatrzeniowe, odnawialne 
źródła energii oraz oszczędzanie energii; stwierdza, że takie rozwiązania mogą 
jednocześnie przynieść ogromne oszczędności szczególnie w regionach wiejskich;

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 199
Ustęp 30 a (nowy) 

30a. zwraca uwagę na szczególną sytuację społeczną i gospodarczą pod względem 
strukturalnym regionów wymienionych w art. 299 ust. 2 Traktatu, wynikającą ze 
stale dotykających je ograniczeń – mianowicie ich oddalenia, charakteru 
wyspiarskiego, niewielkich rozmiarów, ukształtowania terenu, klimatu i zależności 
od niewielkiej liczby produktów – mających konsekwencje dla ich rozwoju, oraz 
popiera utworzenie specjalnych środków i dostosowanie wspólnych strategii 
politycznych zgodnie z wymogami określonymi w Traktacie; 

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 200
Ustęp 30 a (nowy)

30a. zwraca uwagę na szczególne znaczenie lepszego powiązania polityki spójności z 
polityką europejską w innych obszarach; dotyczy to w szczególności większej 
zgodności z instrumentami wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz 
prawem UE w dziedzinie udzielania wsparcia. Zróżnicowane rozwiązania mogą być 
potrzebne szczególnie wobec globalnej konkurencji między lokalizacjami oraz 
inwestycji w perspektywiczne sektory przemysłu;

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 201
Ustęp 31

31. uważa, że utrzymanie polityk strukturalnych po 2013 r. stanowi konieczną odpowiedź 
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na nowe wyzwania oraz że powinny one objąć – w sposób zróżnicowany – całe 
terytorium Unii; w tym kontekście należałoby w ramach refleksji dotyczącej przyszłej 
Zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej zastanowić się na warunkowością 
takich strategii politycznych;

Or. fr

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Poprawka 202
Ustęp 31

31. uważa, że utrzymanie polityk strukturalnych po 2013 r. stanowi właściwą odpowiedź 
na nowe wyzwania oraz że należy nimi objąć – w sposób zróżnicowany – całe 
terytorium Unii i odrzuca wszystkie próby ponownego upaństwowienia polityki 
spójności;

Or. el

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 203
Ustęp 31

31. uważa, że utrzymanie polityk strukturalnych po 2013 r. i ich dostosowanie do 
nowych wyzwań stanowi właściwą odpowiedź na nowe wyzwania oraz że należy nimi 
objąć – w sposób zróżnicowany – całe terytorium Unii;

Or. de

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 204
Ustęp 31

31. uważa, że utrzymanie polityk strukturalnych po 2013 r. stanowi właściwą odpowiedź 
na dawne i nowe wyzwania oraz że należy nimi objąć – w sposób zróżnicowany –
całe terytorium Unii;

Or. pt
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Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 205
Ustęp 31 a (nowy) 

31a. uważa, że dotychczasowe środki finansowe przeznaczone na politykę spójności nie 
wystarczają na zaspokojenie potrzeb związanych ze spójnością ani na rozwiązanie 
problemu wysokiego bezrobocia, nierówności między regionami, dysproporcji 
płacowych oraz ubóstwa w rozszerzonej UE; stwierdza zatem, że potrzebuje ona 
większej liczby środków wspólnotowych i że należy zagwarantować jej całkowite 
wdrożenie,

Or. pt

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 206
Ustęp 31 a (nowy)

31a. popiera zaangażowanie kapitału prywatnego jako dodatkowego środka finansowego 
umożliwiającego realizację celów polityki spójności w drodze partnerstwa publiczno-
prywatnego; wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania instrumentów 
Jeremie, Jaspers i Jessica oraz wzywa Komisję do włączenia do jej kolejnych 
sprawozdań analiz skuteczności i wkładu tych instrumentów;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 207
Ustęp 31 a (nowy)

31a. uważa, że polityka spójności powinna zgodnie z zapisami traktatowymi pozostać 
polityką wspólnotową; sprzeciwia się więc wszelkim próbom renacjonalizacji tej 
polityki;

Or. pl

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 208
Ustęp 32

32. uważa, że należy lepiej  uwidocznić w Unii Europejskiej wartość dodaną polityki 
spójności i sprawdzić, czy 0,35% PKB Unii (skreślenie) wystarczy na sfinansowanie 
tej polityki w celu osiągnięcia trwałej spójności;

Or. de
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 209
Ustęp 32

32. uważa, że konieczne jest sprawdzenie wkładu finansowego w wysokości 0,35% PKB 
Unii (skreślenie) na sfinansowanie tej polityki; zwraca się zatem z wnioskiem, aby 
przegląd perspektyw finansowych był okazją do określenia środków budżetowych 
niezbędnych do sprostania wszystkim wyzwaniom na płaszczyźnie terytorialnej, które 
stoją przed Unią;

Or. de

Poprawkę złożyłOldřich Vlasák

Poprawka 210
Ustęp 32

32. uważa, że trzeba będzie ocenić, czy propozycja 0,35% PKB Unii (skreślenie)
wystarczy na sfinansowanie tej polityki; zwraca się zatem z wnioskiem, aby przegląd 
perspektyw finansowych był okazją do określenia środków budżetowych niezbędnych 
do sprostania wszystkim wyzwaniom na płaszczyźnie terytorialnej, które stoją przed 
Unią;

Or. cs

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 211
Ustęp 32

32. uważa, że propozycja 0,35% PKB Unii nie wystarczy na sfinansowanie tej polityki; 
zwraca się zatem z wnioskiem, aby przegląd perspektyw finansowych był okazją do 
określenia środków budżetowych niezbędnych do sprostania wszystkim wyzwaniom 
na płaszczyźnie terytorialnej, które stoją przed Unią, ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów słabo rozwiniętych i upośledzonych: wysp, obszarów górskich, obszarów 
wiejskich oraz o małej gęstości zaludnienia;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 212
Ustęp 32

32. uważa, że propozycja 0,35% PKB Unii nie wystarczy na sfinansowanie tej polityki; 
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zwraca się zatem z wnioskiem, aby przegląd perspektyw finansowych począwszy od 
2009 r. był okazją do określenia środków budżetowych niezbędnych do sprostania 
wszystkim wyzwaniom na płaszczyźnie terytorialnej, które stoją przed Unią;

Or. fr

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 213
Ustęp 32

32. uważa, że propozycja 0,35% PKB Unii nie wystarczy na sfinansowanie tej polityki; 
zwraca się zatem z wnioskiem, aby przegląd perspektyw finansowych był okazją do 
określenia środków budżetowych niezbędnych do sprostania wszystkim wyzwaniom 
(skreślenie), które stoją przed Unią;

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 214
Ustęp 32

32. uważa, że propozycja 0,35% PKB Unii nie wystarczy na sfinansowanie tej polityki; 
zwraca się zatem z wnioskiem, aby przegląd perspektyw finansowych był okazją do 
określenia środków budżetowych niezbędnych do sprostania wszystkim wyzwaniom 
(skreślenie), które stoją przed Unią;

Or. de

Poprawkę złożyli Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Poprawka 215
Ustęp 32

32. uważa, że propozycja 0,35% PKB Unii nie wystarczy na sfinansowanie tej polityki; 
zwraca się zatem z wnioskiem, aby przegląd perspektyw finansowych był okazją do 
określenia środków budżetowych niezbędnych do sprostania wszystkim wyzwaniom 
polityki spójności, które stoją przed Unią;

Or. en
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Poprawkę złożyli Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Poprawka 216
Ustęp 32 a (nowy) 

32a. wzywa Komisję, aby w ramach zbliżającego się przeglądu perspektywy finansowej 
przedstawiła szczegółowy wniosek w sprawie możliwości utrzymania w budżecie 
Wspólnoty na politykę spójności (tytuł 1b) przydziału środków utraconych przez 
państwa członkowskie na mocy reguły Ν+2 / Ν+3 oraz umożliwienia wykorzystania 
tych środków przez program operacyjny mający lepsze dokonania;

Or. el

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 217
Ustęp 32 a (nowy) 

32a. podkreśla, że poważna i skuteczna polityka spójności może istnieć tylko wówczas, 
gdy wydatki zostaną zwiększone przynajmniej o 1,24% DNB Unii, dzięki 
wykorzystaniu wszystkich możliwości IIA; przypomina zwiększenie do 1,18% DNB 
Unii zaproponowane przez Parlament w rezolucji z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie 
wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-
2013;

Or. pt

Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 218
Ustęp 32 b (nowy) 

32b. uważa za konieczne zwiększenie stawek współfinansowania wspólnotowego dla 
regionów konwergencji, w szczególności słabiej rozwiniętych regionów państw 
członkowskich kwalifikujących się do pomocy z Funduszu Spójności oraz tych 
regionów, które cierpią z powodu utrudnień o charakterze geograficznym lub 
naturalnym, jak regiony najbardziej oddalone; odrzuca wszelkie formy nacisku 
mające na celu obniżenie poziomu współfinansowania;

Or. pt
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Poprawkę złożyli Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Poprawka 219
Ustęp 32 c (nowy) 

32c. zwraca uwagę Komisji i państw członkowskich na sytuację tych regionów, które 
mimo że zaliczają się do najbiedniejszych w UE-15 i mimo że brak jest poprawy w 
ich danych na temat wzrostu, nie są już zaliczane do grupy najbiedniejszych 
regionów UE-27, wyłącznie z powodów statystycznych; zaleca zwrócenie uwagi na 
szczególną sytuację tych regionów, których budżet został zmniejszony w oparciu o 
aktualnie obowiązujące wieloletnie ramy finansowe; uważa, że należy dokonać 
przeglądu tych ram finansowych w taki sposób, aby regiony dotknięte tzw. „efektem 
statystycznym” otrzymywały taki sam poziom pomocy, jaki otrzymywałyby, gdyby 
wymogi dotyczące uprawnień do korzystania z pomocy opierały się na UE-15;

Or. pt
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