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Poprawka 1
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Odniesienie 2

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, 
który po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego zostanie zastąpiony 
artykułami 299 i 311 a) dotyczącymi 
specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych, oraz art. 87 ust. 3 lit. a),

- uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, 
który po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego zostanie zastąpiony 
artykułami 349 i 355 dotyczącymi 
specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych, oraz art. 107 ust. 3 lit. a),

Or. es

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że cechą 
charakterystyczną Azorów, Wysp 
Kanaryjskich, Gwadelupy, Gujany, 
Madery, Martyniki i Reunion są ciągłe,
intensywne i kumulujące się utrudnienia, 
takie jak bardzo duże oddalenie od 
kontynentu europejskiego, położenie 
wyspiarskie lub niedostępność, trudna 
topografia i klimat oraz niewielkie 
rozmiary na rynku,

A. mając na uwadze, że cechą 
charakterystyczną Azorów, Wysp 
Kanaryjskich, Gwadelupy, Gujany, 
Madery, Martyniki i Reunion są 
intensywne i kumulujące się utrudnienia, 
takie jak bardzo duże oddalenie od 
kontynentu europejskiego, położenie 
wyspiarskie lub niedostępność, trudna 
topografia i klimat oraz niewielkie 
rozmiary na rynku,

Or. de

Poprawka 3
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Saint-Martin i 
Saint-Barthélemy, wydzielone z terytorium 
Gwadelupy pod względem 
administracyjnym i politycznym, zostały 
wymienione jako nowe regiony najbardziej 
oddalone (RNO) w art. 299 i 311a) traktatu 
WE zmienionego traktatem lizbońskim,

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. fr

Poprawka 4
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze szczególną sytuację 
Ceuty i Melilli, dwóch oddalonych miast 
graniczących z innym kontynentem,

Or. es

Poprawka 5
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że konieczne jest 
uznanie specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych poprzez zaproponowanie im 
polityki i działań, które nie będą podlegać 
kryteriom przejściowym ani 
koniunkturalnym lub sztucznym 
wahaniom poziomu dobrobytu i które 
będą stanowiły odpowiedź na stałe 
ograniczenia właściwe tym regionom,
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Or. pt

Poprawka 6
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze strukturę gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych 
charakteryzującą się ścisłym powiązaniem 
z rolnictwem, które wraz z usługami (w 
szczególności turystyką) stanowi
niezmiernie ważne źródło miejsc pracy w 
tych regionach,

C. mając na uwadze strukturę gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych 
charakteryzującą się ścisłym powiązaniem 
z rolnictwem i rybołówstwem, które wraz z 
usługami (w szczególności turystyką) są
sektorami działalności gospodarczej 
stanowiącymi niezmiernie ważne źródło 
miejsc pracy w tych regionach,

Or. pt

Poprawka 7
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że regiony najbardziej
oddalone są całkowicie zależne od 
środków transportu,

E. mając na uwadze, że regiony najbardziej 
oddalone są całkowicie zależne od 
środków transportu oraz że dodatkowe 
koszty związane z transportem osób i 
towarów, niedostateczna częstotliwość 
dowozu lub brak dostatecznej obsługi 
dowozu, wysoki poziom cen, trudności z 
wprowadzeniem lub utrzymaniem usług 
transportowych na szczeblu regionalnym 
stanowią istotne przeszkody dla rozwoju 
gospodarczego i dla dostępności regionów 
najbardziej oddalonych,

Or. fr
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Poprawka 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że regiony najbardziej 
oddalone w ciągu ostatnich trzech lat 
pozostawały pod bezpośrednim wpływem 
ważnych reform wspólnotowych, takich 
jak reforma perspektywy finansowej, 
polityki regionalnej na lata 2007-2013, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(FEP), Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), subwencji państwowych, 
reformy wspólnej organizacji rynku cukru i 
bananów oraz programów POSEI 
przeznaczonych na wsparcie rolnictwa i 
rybołówstwa, a także że zmiany te często 
niosły ze sobą poważne konsekwencje dla 
tych regionów;

F. mając na uwadze, że regiony najbardziej 
oddalone w ciągu ostatnich trzech lat 
pozostawały pod bezpośrednim wpływem 
ważnych reform wspólnotowych, takich 
jak reforma perspektywy finansowej, 
polityki regionalnej na lata 2007-2013, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(FEP), Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), subwencji państwowych, 
reformy wspólnej organizacji rynku cukru i 
bananów oraz programów POSEI 
przeznaczonych na wsparcie rolnictwa i 
rybołówstwa;

Or. de

Poprawka 9
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że dla wizerunku 
regionów najbardziej oddalonych często 
uważanych za regiony, w które 
wpompowuje się środki wspólnotowe lub 
krajowe bez widocznych pozytywnych 
skutków tego finansowania, słabą 
przeciwwagą jest prawdziwa wartość 
dodana, jaką stanowią dla UE pod 
względem środowiskowym, kulturowym 
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lub geostrategicznym, gdyż atuty te nie są 
widoczne na pierwszy rzut oka,

Or. fr

Poprawka 10
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że regiony 
najbardziej oddalone stanowią dla Unii 
Europejskiej duży atut w dziedzinie 
astronautyki, zwłaszcza dzięki Kourou,

Or. fr

Poprawka 11
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Punkt I b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że to właśnie dzięki 
regionom najbardziej oddalonym oraz 
krajom i terytoriom zamorskim Unia 
Europejska cieszy się statusem potęgi, 
dysponując jednym z najbogatszych 
przykładów różnorodności biologicznej,

Or. fr

Poprawka 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. ze względu na zakres omawianej 
tematyki i złożoność danych strategii 
politycznych zwraca się o utrzymanie w 
ramach Komisji działu ds. regionów 
najbardziej oddalonych i o znaczne 
zwiększenie liczby personelu tego działu w 
celu zagwarantowania mu środków 
niezbędnych do kontynuowania zadań;

2. ze względu na zakres omawianej 
tematyki i złożoność danych strategii 
politycznych zwraca się o utrzymanie w 
ramach Komisji działu ds. regionów 
najbardziej oddalonych w celu 
zagwarantowania mu środków 
niezbędnych do kontynuowania zadań;

Or. de

Poprawka 13
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że interwencje funduszy 
strukturalnych nadal w dużym stopniu 
wspierają rozwój regionów najbardziej 
oddalonych;  pragnie jednak, aby polityka 
spójności była lepiej skoordynowana z 
innymi obszarami polityki wspólnotowej w 
celu zwiększenia efektów synergii; wzywa 
Komisję do większej elastyczności i do 
lepszego dostosowywania się do sytuacji 
regionów najbardziej oddalonych;

4. stwierdza, że interwencje funduszy 
strukturalnych nadal w dużym stopniu 
wspierają rozwój regionów najbardziej 
oddalonych;  pragnie jednak, aby polityka 
spójności była lepiej skoordynowana z 
innymi obszarami polityki wspólnotowej w 
celu zwiększenia efektów synergii i 
znalezienia rozwiązań jak najlepiej 
dostosowanych do sytuacji regionów 
najbardziej oddalonych;

Or. de

Poprawka 14
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa w szczególności do ułatwienia 
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zarządzania środkami FEDER dla 
regionów najbardziej oddalonych dzięki 
zdefiniowaniu dostatecznie szerokiego 
zakresu ich stosowania, umożliwiającego 
wykorzystanie całości środków poprzez 
inwestycje lub finansowanie wszystkich 
dodatkowych kosztów wynikających ze 
specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych, włącznie z transportem 
produktów ujętych w załączniku I 
traktatu;

Or. es

Poprawka 15
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przyjmuje do wiadomości zadowalające 
wyniki uzyskane w ramach programów 
POSEI (rolnictwo i rybołówstwo) oraz w 
odniesieniu do sektorów trzciny cukrowej, 
rumu i bananów; pragnie rzeczywistego 
uwzględnienia konsekwencji finansowych, 
które mogłyby wynikać dla tych rolniczych 
sektorów z toczących się 
międzynarodowych negocjacji i działań 
podejmowanych w ramach WTO; z uwagą 
przygląda się kwestii zbliżającego się 
śródokresowego przeglądu programów 
POSEI i oceny zróżnicowanych systemów 
podatkowych;

5. przyjmuje do wiadomości wyniki 
uzyskane w ramach programów POSEI 
(rolnictwo i rybołówstwo) oraz w 
odniesieniu do sektorów trzciny cukrowej, 
rumu i bananów; pragnie rzeczywistego 
uwzględnienia konsekwencji finansowych, 
które mogłyby wynikać dla tych rolniczych 
sektorów z toczących się 
międzynarodowych negocjacji i działań 
podejmowanych w ramach WTO; z uwagą 
przygląda się kwestii zbliżającego się 
śródokresowego przeglądu programów 
POSEI i oceny zróżnicowanych systemów 
podatkowych;

Or. fr

Poprawka 16
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza 
uruchomienie programu NETBIUM, 
który stanowi znaczący przykład 
potencjału regionów najbardziej 
oddalonych w dziedzinie badań 
naukowych; zastanawia go jednak fakt, że 
pomimo licznych bieżących projektów 
oraz znacznego potencjału regionów 
najbardziej oddalonych są one tylko w 
niewielkim stopniu włączone do 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej; z 
tego względu zwraca się o zdwojenie 
podejmowanych dotychczas wysiłków w 
celu: 1) zwiększenia liczby lokalnych 
narzędzi odpowiadających istniejącemu 
potencjałowi, 2) zachęcenia lokalnych 
władz regionów najbardziej oddalonych 
do zwiększenia starań i inwestycji na rzecz 
badań (istotny czynnik tworzenia nowych 
miejsc pracy i powstawania obiecujących 
sektorów działalności), 3) wsparcia 
rozwoju atrakcyjnych, osiągających 
sukcesy i dysponujących realnymi 
środkami uniwersytetów na poziomie 
odpowiadającym poziomowi 
uniwersytetów na terytoriach 
metropolitalnych Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 17
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zwraca się do Komisji o uruchomienie 
programu wsparcia dla lokalnych kultur 
regionów najbardziej oddalonych, 
zwłaszcza po to, by wspierać kultywowanie 
języków regionalnych (np. języka 
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kreolskiego), sposobów życia, zwyczajów, 
tradycji artystycznych, kulinarnych, 
duchowych i filozoficznych tych 
regionów;

Or. fr

Poprawka 18
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa Komisję do uwzględnienia w 
tych programach wsparcia dla regionów 
najbardziej oddalonych szczególnego 
charakteru Gujany: Gujana jest jednym z 
rzadkich terytoriów Unii Europejskiej 
wciąż zamieszkanych przez różnorodne 
ludy tubylcze, które należy szanować i 
chronić wszelkimi środkami; istotnie w 
Deklaracji praw ludów tubylczych 
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ dnia 13 września 2007 r. 
stwierdzono, że ludy tubylcze są równe w 
stosunku do wszystkich innych ludów, że 
mają prawo bycia innymi, prawo 
uważania się za inne oraz prawo do 
szacunku jako takie; w związku z tym 
istnieje pilna konieczność przeznaczenia 
dla nich europejskich szczegółowych 
programów wsparcia w celu skutecznej 
ochrony bogactwa kulturalnego, jakie 
stanowią te ludy dla wspólnego 
dziedzictwa Europy i ludzkości, w celu 
propagowania i poszanowania właściwych 
tym ludom praw wynikających z ich
struktury politycznej, gospodarczej i 
społecznej, kultury, tradycji duchowych, 
historii, filozofii, a w szczególności w celu 
zagwarantowania im praw do pełnego 
korzystania z ich ziem, terytoriów i 
zasobów;
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Or. fr

Poprawka 19
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ubolewa, że DG ds. Handlu najpierw nie 
była zainteresowana wzięciem pod uwagę 
specyfiki regionów najbardziej oddalonych 
podczas negocjowania UPG i wzywa 
Komisję do dalszego poszukiwania 
kompromisu uwzględniającego interesy 
danych regionów najbardziej oddalonych 
w ramach ostatecznych umów, które 
zostaną zawarte z krajami AKP;

9. zachęca DG ds. Handlu do wzięcia pod 
uwagę szczególnych cech 
charakterystycznych regionów najbardziej 
oddalonych podczas negocjowania UPG i 
wzywa Komisję do dalszego poszukiwania 
kompromisu uwzględniającego interesy 
danych regionów najbardziej oddalonych 
w ramach ostatecznych umów, które 
zostaną zawarte z krajami AKP;

Or. es

Poprawka 20
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. ubolewa nad tym, że regiony 
najbardziej oddalone nie zostały włączone 
w proces negocjacji części UPG 
dotyczących ich szczególnych interesów, 
ani w proces negocjacji tych samych 
części UPG z krajami AKP; zwraca się 
zatem do Komisji o możliwie jak 
najściślejsze włączenie regionów 
najbardziej oddalonych do dalszych 
etapów tych negocjacji;

Or. fr
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Poprawka 21
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zwraca sie do Komisji – w ramach 
planu działania na rzecz szerszego 
sąsiedztwa z zamiarem finansowania wraz 
z EFR projektów współpracy zewnętrznej 
regionów najbardziej oddalonych z 
krajami AKP – o zorganizowanie w 
poszczególnych regionach najbardziej 
oddalonych spotkań informacyjnych 
mających na celu umożliwienie 
podmiotom lokalnym (prywatnym i 
publicznym) zrozumienie i opanowanie 
złożonych i specyficznych procedur 
niezbędnych do realizacji i powodzenia 
takich projektów;

Or. fr

Poprawka 22
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niektórych środków zaproponowanych 
przez Komisję w dziedzinie transportu, w 
szczególności z powodu oceny 
specyficznych potrzeb lub uwzględniania 
ekologicznych efektów zewnętrznych;  
ponownie potwierdza konieczność 
odmiennego traktowania w tej kwestii 
regionów najbardziej oddalonych, przede 
wszystkim w odniesieniu do włączenia 
lotnictwa cywilnego do wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(ETS), by nie kwestionować wysiłków 

skreślony
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podjętych w celu zrekompensowania ich 
słabej dostępności;

Or. de

Poprawka 23
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że interwencje wspólnotowe 
powinny przyspieszać podejmowanie 
inicjatyw, aby w regionach najbardziej 
oddalonych rozwijać centra doskonałości 
w oparciu o sektory, które wykorzystują 
swoje atuty i swój know-how, takie jak 
zarządzenie odpadami, energia odnawialna, 
mobilność studentów, badania w dziedzinie 
klimatu lub zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi;

12. uważa, że interwencje wspólnotowe 
powinny przyspieszać podejmowanie 
inicjatyw, aby w regionach najbardziej 
oddalonych rozwijać centra doskonałości 
w oparciu o sektory, które wykorzystują 
swoje atuty i swój know-how, takie jak 
zarządzenie odpadami, energia odnawialna, 
samowystarczalność energetyczna,
mobilność studentów, badania w zakresie 
zmian klimatycznych i różnorodności 
biologicznej lub zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi;

Or. fr

Poprawka 24
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że interwencje wspólnotowe 
powinny przyspieszać podejmowanie 
inicjatyw, aby w regionach najbardziej 
oddalonych rozwijać centra doskonałości 
w oparciu o sektory, które wykorzystują 
swoje atuty i swój know-how, takie jak 
zarządzenie odpadami, energia odnawialna, 
mobilność studentów, badania w dziedzinie 

12. uważa, że interwencje wspólnotowe 
powinny przyspieszać podejmowanie 
inicjatyw, aby w regionach najbardziej 
oddalonych rozwijać w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych centra doskonałości 
w oparciu o sektory, które wykorzystują 
swoje atuty i swój know-how, takie jak 
zarządzenie odpadami, energia odnawialna, 
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klimatu lub zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi;

mobilność studentów, badania w dziedzinie 
klimatu lub zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi;

Or. fr

Poprawka 25
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa za konieczne zapewnienie 
mieszkańcom tych regionów pełnego 
dostępu do środków komunikacji 
oferowanych przez nowe technologie, 
takich jak technologie szerokopasmowe, a 
zwłaszcza szerokopasmowy dostęp do 
Internetu; 

Or. pt

Poprawka 26
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że liczne działania i 
programy, które zostaną zapoczątkowane i 
będą kontynuowane na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych, powinny wnieść 
znaczący wkład w realizację 
priorytetowych celów wspólnotowych i 
międzynarodowych, zwłaszcza w takich 
dziedzinach jak ocieplenie klimatu, 
ochrona różnorodności biologicznej, 
odnawialne źródła energii, zdrowie w 
krajach rozwijających się, gospodarka 
żywnościowa, zróżnicowanie działalności 
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gospodarczej i produkcyjnej, badania nad 
niewolnictwem i kolonializmem;

Or. fr

Poprawka 27
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zwraca się do Komisji o czuwanie 
nad należytym finansowaniem badań 
związanych z historią niewolnictwa i 
kolonizacji w ramach programów na rzecz 
badań naukowych;

Or. fr

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do wpisania brzmienia art. 299 
ust. 2 traktatu WE (później artykułów 299 
i 311 a)), będącego podstawą polityki Unii 
Europejskiej na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych oraz podstawą 
podejścia przyjmowanego w odniesieniu 
do tych regionów przez służby Komisji, był 
ujęty w porządku dziennym debat w celu 
nadania im znaczenia prawnego, 
instytucjonalnego i politycznego, na którą 
zasługują;

skreślony

Or. de
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Poprawka 29
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że strategia UE na rzecz 
regionów najbardziej oddalonych 
powinna opierać się na trwałych 
działaniach, popartych dostatecznymi 
środkami finansowymi i dostosowanych 
do różnorakich potrzeb poszczególnych 
regionów, aby regiony te mogły stawić 
czoła właściwych im stałym 
ograniczeniom strukturalnym;

Or. pt

Poprawka 30
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że w celu zagwarantowania 
większej spójności i skuteczności działań 
na rzecz regionów najbardziej oddalonych 
oraz w celu ukonkretnienia ich statusu 
należy nie tylko zagwarantować 
szczególny charakter statusu regionu 
najbardziej oddalonego w sposób 
przekrojowy w różnych obszarach polityk 
wspólnotowych, lecz również stworzyć 
wspólnotowy program wsparcia dla tych 
regionów wyposażony w odpowiednie 
środki finansowe oraz łączący wszystkie 
dotychczas istniejące działania;

Or. pt
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Poprawka 31
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. domaga się pilnego przyjęcia 
środków mających na celu zwalczanie 
trwałego bezrobocia, ubóstwa i 
nierówności w podziale dochodów w 
regionach najbardziej oddalonych, które 
charakteryzują się w tym zakresie jednymi 
z najwyższych odsetków w UE;

Or. pt

Poprawka 32
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. podkreśla znaczenie usług 
użyteczności publicznej dla spójności 
gospodarczej i społecznej regionów 
najbardziej oddalonych, zwłaszcza w 
sektorach transportu powietrznego i 
morskiego, w sektorze energetycznym i 
sektorze komunikacji;

Or. pt

Poprawka 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji, aby wspierała 
państwa członkowskie, które rozważałyby 
wprowadzenie „klauzuli pomostowej” art. 
311 a) ust. 6;

skreślony

Or. de

Poprawka 34
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że w kontekście aktualnej 
europejskiej refleksji nad zmianami 
klimatycznymi regiony najbardziej 
oddalone stwarzają Unii sposobność 
obserwacji zmian warunków pogodowych 
oraz badania sposobów zapobiegania 
stratom, reagowania w przypadku 
katastrof oraz ochrony ekosystemów;
zwraca się w związku z tym do Rady o 
przyjęcie w jak najkrótszym czasie 
zmienionego rozporządzenia w sprawie 
FSUE, w którym zostanie ujęta specyfika 
regionów najbardziej oddalonych; pragnie 
również, by w propozycjach Komisji 
zmierzających do zwiększenia zdolności 
reagowania UE w przypadku katastrof 
zostały wykorzystane wiedza i 
doświadczenie tych regionów związane z 
ich położeniem geograficznym;

Or. fr
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Poprawka 35
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. pragnie, by przyszła wspólna polityka 
imigracyjna przywiązywała szczególną 
wagę do sytuacji regionów najbardziej 
oddalonych, których granice są 
zewnętrznymi granicami Unii, otoczonych 
mniej uprzywilejowanymi krajami 
trzecimi i podlegających bardzo silnej 
presji imigracyjnej, która w parze ze 
wzrostem demograficznym, wciąż często o 
wiele wyższym od średniej wspólnotowej, 
wywołuje niepokojące napięcia 
ekonomiczne i społeczne w tych 
regionach;

Or. fr

Poprawka 36
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa, aby wsparcie wspólnotowe na 
rzecz rolnictwa regionów najbardziej 
oddalonych, na które kładziony jest 
mniejszy nacisk niż w przypadku innych 
zagadnień, było przedmiotem szerokiej 
debaty odnoszącej się do określenia 
rzeczywistych wyzwań, konieczności 
przemian prowadzących ku 
samowystarczalności lokalnej, znaczenia 
aspektów środowiskowych i uwzględniania 
wpływu otwarcia handlu, które 
wprowadzają UPG;

17. wzywa do wspólnotowego wsparcia
rolnictwa regionów najbardziej 
oddalonych, na które kładziony jest 
mniejszy nacisk niż w przypadku innych 
zagadnień, a który powinien być
przedmiotem szerokiej debaty odnoszącej 
się do określenia rzeczywistych wyzwań, 
konieczności przemian prowadzących ku 
samowystarczalności lokalnej, znaczenia 
aspektów środowiskowych i uwzględniania 
wpływu otwarcia handlu, które 
wprowadzają UPG oraz nowe umowy o 
wolnym handlu z Ameryką Łacińską i 
Wspólnotą Andyjską;
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Or. es

Poprawka 37
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla podstawowe znaczenie 
działalności rolniczej dla regionów 
najbardziej oddalonych oraz wkład tego 
sektora w realizację celu spójności 
gospodarczej i społecznej ze względu na 
dochody i zatrudnienie generowane przez 
rolnictwo oraz ze względu na działalność 
gospodarczą w ramach zaopatrzenia lub 
zbytu, której sprzyja rolnictwo;  opowiada 
się za stosowaniem nowych środków 
mających na celu zagwarantowanie 
poziomu dochodów producentów, 
zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej 
sektora rolnictwa; opowiada się za 
utrzymaniem pomocy dla rolnictwa w jak 
największym stopniu związanych z 
poziomem produkcji, za stosowaniem 
systemu zaliczek oraz za dalszym 
udzielaniem wsparcia organizacjom 
producentów, w szczególności na rzecz 
wprowadzania do obrotu ich produktów;

Or. pt

Poprawka 38
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. jest zdania, że regiony najbardziej 
oddalone powinny zostać umieszczone w 
centrum polityki morskiej UE, i nalega, by 
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debatę nad tą kwestią ukierunkować 
zwłaszcza na rolę, jaką mogą one odegrać 
w zakresie zrównoważonej eksploatacji 
mórz, oceanów i stref przybrzeżnych oraz 
w międzynarodowym zarządzaniu 
obszarami morskimi;

Or. fr

Poprawka 39
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. opowiada się nie, jak to proponuje 
Komisja, za ogólnym zwiększeniem kwot 
mlecznych na szczeblu UE, lecz za ich 
zwiększeniem punktowym w zależności od 
możliwości produkcyjnych i potrzeb 
poszczególnych państw członkowskich lub 
regionów, a zwłaszcza regionów 
najbardziej oddalonych; zaleca stworzenie 
„premii” dla producentów z tych regionów 
w celu wsparcia zorganizowanego odbioru 
mleka;

Or. pt

Poprawka 40
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa, aby kwestie dotyczące 
przyszłego finansowania ze środków 
Wspólnoty strategii Unii Europejskiej na 
rzecz regionów najbardziej oddalonych 
oraz rekompensat za utrudnienia związane 

18. wzywa, aby kwestie dotyczące 
przyszłego finansowania ze środków 
Wspólnoty strategii Unii Europejskiej na 
rzecz regionów najbardziej oddalonych 
oraz rekompensat za utrudnienia związane 
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ze specyfiką regionów najbardziej 
oddalonych nie były pomijane;

ze specyfiką regionów najbardziej 
oddalonych nie były pomijane i by 
poruszać je bez przemilczeń;

Or. de

Poprawka 41
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca się do Komisji o to, by w 
ramach skompensowania utrudnień 
wynikających ze specyfiki regionów 
najbardziej oddalonych wzięła pod uwagę 
sporządzenie wniosku w sprawie 
dyrektywy europejskiej mającej na celu 
regulowanie taryf stosowanych przez 
przedsiębiorstwa prywatne i publiczne w 
zakresie usług pocztowych i 
telekomunikacyjnych, aby taryfy te nie 
przewyższały cen połączeń 
telekomunikacyjnych i przesyłek 
pocztowych stosowanych między dwoma 
kontynentalnymi państwami 
członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 42
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca się do instytucji europejskich 
o potraktowanie Ceuty i Melilli w taki sam 
sposób, jak traktuje się regiony 
najbardziej oddalone;
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Or. es

Poprawka 43
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca się, zgodnie z art. 299 ust. 2 
traktatu WE, o to, by dostęp regionów 
najbardziej oddalonych do funduszy 
strukturalnych nie zależał od ich PKB w 
stosunku do średniej wspólnotowej; 
uważa, że należy zwiększyć wspólnotowe 
stawki współfinansowania dla tych 
regionów;

Or. pt

Poprawka 44
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zaleca, aby środki pozwalające 
przezwyciężyć niewielki rozmiar rynków 
lokalnych, coraz bardziej otwarte otoczenie 
konkurencyjne, trudny dostęp do zbytu na 
europejskim rynku kontynentalnym oraz w 
jej odpowiednich strefach geograficznych 
były również priorytetowym zagadnieniem 
rozważań, jak również rzeczywisty udział 
regionów najbardziej oddalonych w 
europejskiej polityce w dziedzinie 
innowacji i przeciwdziałania dysproporcji 
w zakresie dostępu do technologii 
cyfrowych;

19. zaleca, aby środki pozwalające 
przezwyciężyć niewielki rozmiar rynków 
lokalnych, coraz bardziej otwarte otoczenie 
konkurencyjne, trudny dostęp do zbytu na 
europejskim rynku kontynentalnym oraz w 
jej odpowiednich strefach geograficznych 
były również priorytetowym zagadnieniem 
rozważań, jak również rzeczywisty udział 
regionów najbardziej oddalonych w 
europejskiej polityce w dziedzinie 
innowacji i przeciwdziałania dysproporcji 
w zakresie dostępu do technologii 
cyfrowych, w tym poprawy połączeń z 
krajami sąsiadującymi;
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Or. es

Poprawka 45
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. nalega, by partnerstwo, tak 
niezbędne do sukcesu debaty, nie 
ograniczyło się wyłącznie do europejskich, 
krajowych i lokalnych instytucji 
publicznych, ale podobnie jak w 
przeszłości stworzyło okazję do włączenia 
do rozważań ogółu tkanki gospodarczej 
regionów najbardziej oddalonych, 
reprezentowanej przez ustrukturyzowane 
organizacje, na które polityka 
wspólnotowa wywiera na co dzień wpływ;

Or. fr

Poprawka 46
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że wykorzystywanie 
szczególnych atutów regionów najbardziej 
oddalonych, zwłaszcza atutu bycia 
najbardziej wysuniętą placówką UE poza 
kontynentem europejskim, stanowi 
najlepszą strategię w celu zapewnienia 
endogenicznego i trwałego rozwoju tych 
regionów.

20. uważa, że wykorzystywanie 
szczególnych atutów regionów najbardziej 
oddalonych, zwłaszcza atutu bycia 
najbardziej wysuniętą placówką UE poza 
kontynentem europejskim, stanowi 
najlepszą strategię w celu zapewnienia 
endogenicznego i trwałego rozwoju tych 
regionów, w szczególności poprzez 
turystykę obejmującą całe bogactwo ich 
historii i dziedzictwa kulturowego, 
artystycznego, architektonicznego, które 
Unia ma obowiązek chronić;
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Or. fr

Poprawka 47
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca się do Komisji o przedłożenie 
komunikatu skierowanego do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów po konferencji 
partnerskiej, która odbędzie się 14 i 15 
maja 2008 r. w Brukseli, w celu 
dokonania bilansu i przedstawienia 
postępów osiągniętych dzięki tej 
konferencji;

Or. fr

Poprawka 48
Madeleine Jouye de Grandmaison

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. zwraca się do Komisji o sporządzenie 
oceny wpływu środowiskowego i 
społecznego reform wspólnej organizacji 
rynku cukru oraz wspólnej organizacji 
rynku bananów; 

Or. fr
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