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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Tiret 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
9 lutego 2005 r. w sprawie Agendy 
Społecznej (COM(2005)0033)

Or. de

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Tiret 10

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 3, 12 i 141 traktatu 
WE, zobowiązujące państwa członkowskie 
do zapewnienia równych szans wszystkim 
obywatelom,

- uwzględniając art. 3, 13 i 141 traktatu 
WE, zobowiązujące państwa członkowskie 
do zapewnienia równych szans wszystkim 
obywatelom,

Or. de

Poprawka 3
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że jednym z celów 
Wspólnoty zgodnie z art. 158 traktatu WE 
jest promowanie harmonijnego rozwoju 
gospodarczego i społecznego Wspólnoty 
oraz zmniejszanie dysproporcji społeczno-
ekonomicznych w rozwoju różnych 
regionów i zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych,

A. mając na uwadze, że jednym z celów 
Wspólnoty zgodnie z art. 158 traktatu WE 
jest promowanie harmonijnego rozwoju 
gospodarczego i społecznego na całym 
obszarze Wspólnoty oraz zmniejszanie 
dysproporcji społeczno-ekonomicznych 
między poszczególnymi regionami,
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Or. pl

Poprawka 4
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Punkt preambuły A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że mogą powstać 
różnice w ramach regionów oraz między 
regionami,

Or. en

Poprawka 5
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt preambuły A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sukces 
gospodarczy europejskiego rynku 
wewnętrznego koncentruje się w pewnych 
ośrodkach oraz że nawet w tych miejscach 
niektóre sektory społeczeństwa nie czerpią 
korzyści z dobrej sytuacji, lecz muszą 
w coraz większym stopniu zmagać się 
z ubóstwem,

Or. de

Poprawka 6
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, ze polityka spójności 
sama w sobie jest celem, nie należy 
zawężać jej zakresu do wspierania celów 

skreślony
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innych strategii, jako że mogłoby to 
przeszkodzić w osiągnięciu gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej spójności,

Or. pl

Poprawka 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że polityka spójności 
sama w sobie jest celem, nie należy 
zawężać jej zakresu do wspierania celów 
innych strategii, jako że mogłoby to 
przeszkodzić w osiągnięciu gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej spójności,

B. mając na uwadze, że polityka spójności 
nie jest celem w samym sobie, 
a przedmiotem wszelkich działań winien 
być człowiek, obywatel Unii, nie należy 
zawężać jej zakresu do wspierania celów 
innych strategii, jako że mogłoby to 
przeszkodzić w osiągnięciu gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej spójności,

Or. pl

Poprawka 8
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że do tej pory 
polityka spójności skutecznie przyczynia 
się do pomocy najbiedniejszym regionom 
w nadrabianiu zaległości w zakresie 
rozwoju społeczno-ekonomicznego,

C. mając na uwadze, że do tej pory 
polityka spójności skutecznie przyczynia 
się do pomocy najbiedniejszym regionom 
w zmniejszaniu różnic w zakresie rozwoju 
społeczno-ekonomicznego,

Or. el
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Poprawka 9
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że do tej pory 
polityka spójności skutecznie przyczynia 
się do pomocy najbiedniejszym regionom 
w nadrabianiu zaległości w zakresie 
rozwoju społeczno-ekonomicznego,

C. mając na uwadze, że do tej pory 
polityka spójności skutecznie przyczynia 
się do pomocy najbiedniejszym regionom 
i obszarom miejskim w nadrabianiu 
zaległości w zakresie rozwoju społeczno-
ekonomicznego,

Or. de

Poprawka 10
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że całe kraje nadal 
stoją przed poważnymi wyzwaniami 
w zakresie rozwoju, a szanse, aby 
w przeciągu lat 2007-2013 doszło do 
konwergencji, są niewielkie,

Or. en

Poprawka 11
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że podstawowym 
celem polityki spójności pozostaje 
niwelowanie różnic społecznych, 
gospodarczych i terytorialnych między 
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lepiej prosperującymi regionami 
a regionami najbiedniejszymi,

Or. en

Poprawka 12
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że obecne 
instrumenty i środki budżetowe nie 
stanowią wystarczającej podstawy do 
wyeliminowania różnic 
wewnątrzregionalnych, a także mając na 
uwadze, że wprowadzenie nowych 
instrumentów i odbiorców nie powinno 
mieć wpływu na najbardziej narażone 
społeczności i grupy ani też na główny cel 
międzyregionalny polityki spójności,

Or. en

Poprawka 13
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy zwykle skupia się wokół 
stolic i dużych ośrodków miejskich, co 
sprawia, że rozwój społeczno-
ekonomiczny obszarów peryferyjnych 
i wiejskich nie postępuje w równym 
stopniu,

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy zwykle skupia się wokół 
stolic i dużych ośrodków miejskich, co 
sprawia, że rozwój społeczno-
ekonomiczny obszarów peryferyjnych, 
górskich, wyspiarskich i wiejskich nie 
postępuje w równym stopniu,

Or. el
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Poprawka 14
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy zwykle skupia się wokół 
stolic i dużych ośrodków miejskich, co 
sprawia, że rozwój społeczno-
ekonomiczny obszarów peryferyjnych 
i wiejskich nie postępuje w równym 
stopniu,

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy zwykle skupia się wokół 
stolic państw i regionów oraz dużych 
ośrodków miejskich, co sprawia, że rozwój 
społeczno-ekonomiczny obszarów 
peryferyjnych i wiejskich nie postępuje w 
równym stopniu,

Or. pl

Poprawka 15
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy zwykle skupia się wokół stolic 
i dużych ośrodków miejskich, co sprawia, 
że rozwój społeczno-ekonomiczny 
obszarów peryferyjnych i wiejskich nie 
postępuje w równym stopniu,

D. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich wzrost 
gospodarczy skupia się wokół stolic i 
dużych ośrodków miejskich, co sprawia, że 
rozwój społeczno-ekonomiczny 
pozostałych obszarów nie postępuje w 
równym stopniu

Or. de

Poprawka 16
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wzrost D. mając na uwadze, że wzrost 
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gospodarczy zwykle skupia się wokół 
stolic i dużych ośrodków miejskich, co 
sprawia, że rozwój społeczno-
ekonomiczny obszarów peryferyjnych 
i wiejskich nie postępuje w równym 
stopniu,

gospodarczy zwykle skupia się wokół 
stolic i dużych ośrodków miejskich, co 
sprawia, że rozwój społeczno-
ekonomiczny obszarów peryferyjnych 
i wiejskich nie postępuje w równym 
stopniu, a podatność na zagrożenia 
społeczności i grup na tych obszarach 
wzrasta,

Or. en

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt D a (nowy) preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że równy rozwój 
oznacza, że każdy region i obszar miejski 
musi otrzymać możliwość kształtowania 
swojej ścieżki rozwoju w oparciu o jego 
konkretne możliwości oraz zgodnie z jego 
potrzebami,

Or. de

Poprawka 18
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że traktat lizboński 
określa spójność terytorialną jako jeden 
z celów UE i przewiduje, że dziedzina ta 
leży w zakresie wspólnych kompetencji 
Unii i państw członkowskich,

E. mając na uwadze, że traktat lizboński 
wymienia spójność terytorialną jako jeden 
z celów UE i przewiduje, że dziedzina ta 
leży w zakresie wspólnych kompetencji 
Unii i państw członkowskich,

Or. pl
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Poprawka 19
Maria Petre

Projekt rezolucji
Punkt E a (nowy) preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pojęcie 
„najbardziej narażonych społeczności” 
jest bardzo szerokie i brak jest jasnych 
kryteriów jego zdefiniowania, 

Or. fr

Poprawka 20
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wiele obszarów 
wciąż cierpi z powodu odległego położenia 
i braku niezbędnej infrastruktury, wiele 
pozostaje do zrobienia w zakresie 
stworzenia rzeczywistych możliwości 
rozwojowych w celu dorównania 
przeciętnemu poziomowi rozwoju w UE,

skreślony

Or. de

Poprawka 21
Maria Petre

Projekt rezolucji
Punkt F a (nowy) preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że poprawa 
infrastruktury transportowej przyczyni się 
do zwiększenia dostępności odległych 
regionów, oraz mając na uwadze, że 
poprawa sytuacji w zakresie usług 
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użyteczności publicznej, szczególnie 
edukacji, sprawi, że najbardziej
narażonym grupom i społecznościom 
będzie żyło się lepiej,

Or. fr

Poprawka 22
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że najbiedniejsze 
obszary nie dysponują środkami 
finansowymi koniecznymi do dopełnienia
finansowania wspólnotowego, o które mają 
prawo się ubiegać, a ponadto terytoria te 
często odnotowują braki administracyjne i 
kadrowe, co utrudnia odpowiednie 
wykorzystanie przyznanego finansowania,

G. mając na uwadze, że najbiedniejsze 
obszary nie dysponują środkami 
finansowymi koniecznymi do zapewnienia 
wkładu własnego do finansowania 
wspólnotowego, o które mają prawo się 
ubiegać, a ponadto terytoria te często 
odnotowują braki administracyjne i 
kadrowe, co utrudnia odpowiednie 
wykorzystanie przyznanego finansowania,

Or. pl

Poprawka 23
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że najbiedniejsze 
obszary nie dysponują środkami 
finansowymi koniecznymi do dopełnienia 
finansowania wspólnotowego, o które 
mają prawo się ubiegać, a ponadto terytoria 
te często odnotowują braki administracyjne 
i kadrowe, co utrudnia odpowiednie 
wykorzystanie przyznanego finansowania,

G. mając na uwadze, że zadaniem państw 
członkowskich jest dopilnowanie, aby ich 
najbiedniejsze obszary były w stanie 
dopełnić finansowanie wspólnotowe, o 
które mają prawo się ubiegać, a ponadto 
terytoria te często odnotowują braki 
administracyjne i kadrowe, co utrudnia 
odpowiednie wykorzystanie przyznanego 
finansowania
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Or. de

Poprawka 24
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ze względu na jej 
znaczący wpływ terytorialny polityka 
rozwoju obszarów wiejskich powinna 
zostać włączona do polityki regionalnej w 
celu wzmocnienia efektu synergii i 
komplementarności tych dziedzin polityki,

H. mając na uwadze, że konieczne jest 
wsparcie synergii i komplementarności 
między polityką rozwoju obszarów 
wiejskich a polityką regionalną, a także 
rozważenie zalet i wad reintegracji tych 
obszarów polityki, 

Or. cs

Poprawka 25
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że ze względu na jej 
znaczący wpływ terytorialny polityka 
rozwoju obszarów wiejskich powinna 
zostać włączona do polityki regionalnej w 
celu wzmocnienia efektu synergii i 
komplementarności tych dziedzin polityki,

H. mając na uwadze, że ze względu na jej 
znaczący wpływ terytorialny polityka 
rozwoju obszarów wiejskich powinna być 
lepiej skoordynowana z polityką 
regionalną w celu wzmocnienia efektu 
synergii i komplementarności tych 
dziedzin polityki,

Or. de

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze brak dostępnych i 
porównywalnych mikroregionalnych 
danych statystycznych dotyczących 
wszystkich regionów UE oraz mając na 
uwadze, że wskaźniki PKB na mieszkańca 
na poziomie NUTS 2 nie są wystarczające, 
by uwzględnić wykluczone terytoria na 
szczeblu mikroregionów,

skreślony

Or. de

Poprawka 27
Rolf Berend

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze brak dostępnych i 
porównywalnych mikroregionalnych 
danych statystycznych dotyczących 
wszystkich regionów UE oraz mając na 
uwadze, że wskaźniki PKB na mieszkańca 
na poziomie NUTS 2 nie są wystarczające, 
by uwzględnić wykluczone terytoria na 
szczeblu mikroregionów,

I. mając na uwadze brak dostępnych i 
porównywalnych mikroregionalnych 
danych statystycznych dotyczących tych
regionów UE, w których żyją najbardziej 
narażone społeczności i grupy,

Or. de

Poprawka 28
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
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wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury 
logistycznej, zacofaniem społeczno-
ekonomicznym, procesem 
deindustrializacji, niskim poziomem 
edukacji i szkoleń, brakiem zaplecza 
administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej, brakiem 
warunków postępu i rozwoju 
technologicznego oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

Or. el

Poprawka 29
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, ograniczoną dostępnością,
brakiem podstawowej infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

Or. el
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Poprawka 30
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze brak dostępnych i 
porównywalnych mikroregionalnych
danych statystycznych dotyczących 
wszystkich regionów UE oraz mając na 
uwadze, że wskaźniki PKB na mieszkańca 
na poziomie NUTS 2 nie są wystarczające, 
by uwzględnić wykluczone terytoria na 
szczeblu mikroregionów,

I. mając na uwadze brak dostępnych i 
porównywalnych danych statystycznych 
na poziomie LAU 1 i LAU 2 
(mikroregiony) dotyczących wszystkich 
regionów UE oraz mając na uwadze, że 
wskaźniki PKB na mieszkańca na 
poziomie NUTS 2 nie są wystarczające, by 
uwzględnić wykluczone terytoria na 
szczeblu mikroregionów,

Or. en

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że ubóstwo i 
wykluczenie mają w znacznej mierze 
charakter terytorialny, a wykluczone, 
najbardziej narażone grupy ludności 
koncentrują się w ubogich regionach oraz 
mając na uwadze, że wszystkie terytoria 
Unii powinny korzystać ze zbliżonych 
możliwości rozwojowych,

J. mając na uwadze, że ubóstwo i 
wykluczenie mają w znacznej mierze 
charakter terytorialny,

Or. de

Poprawka 32
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

K. mając na uwadze, że Agenda Społeczna 
wymaga, aby państwa członkowskie 
zwalczały ubóstwo i wykluczenie 
społeczne, gwarantowały każdemu 
obywatelowi minimalne wynagrodzenie, 
aktywnie integrowały osoby dotknięte 
wykluczeniem społecznym na rynku pracy 
oraz zapewniły każdemu obywatelowi 
nieograniczony dostęp do edukacji, 
szkoleń oraz innych usług użyteczności 
publicznej; mając na uwadze, że 
mniejszości etniczne i imigrantki często 
należą do grup znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji,

Or. de

Poprawka 33
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
związanych z brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, wysokim 
poziomem bezrobocia, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
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najbardziej narażonych, najbardziej narażonych,

Or. fr

Poprawka 34
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem wystarczającej
infrastruktury (zwłaszcza komunikacyjnej 
i informatycznej), zacofaniem społeczno-
ekonomicznym, procesem 
deindustrializacji, niskim poziomem 
edukacji i szkoleń, brakiem zaplecza 
administracyjnego, bezrobociem
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

Or. pl

Poprawka 35
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 

K. mając na uwadze, że większość 
najbiedniejszych obszarów na szczeblu 
mikroregionów stoi w obliczu złożonych, 
wielowymiarowych problemów 
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związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym, pogarszającymi się 
warunkami mieszkaniowymi i warunkami 
życia, niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

związanych z ich peryferyjnym 
położeniem, brakiem infrastruktury, 
zacofaniem społeczno-ekonomicznym, 
procesem deindustrializacji, niskim 
poziomem edukacji i szkoleń, brakiem 
zaplecza administracyjnego, bezrobociem 
pokoleniowym i strukturalnym, 
pogarszającymi się warunkami 
mieszkaniowymi i warunkami życia, 
niewielkim dostępem do usług 
użyteczności publicznej oraz koncentracją 
wykluczonych mniejszości i grup 
najbardziej narażonych,

Or. en

Poprawka 36
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wiele obszarów 
wciąż cierpi z powodu odległego położenia 
i braku niezbędnej infrastruktury, wiele 
pozostaje do zrobienia w zakresie 
stworzenia rzeczywistych możliwości 
rozwojowych w celu dorównania 
przeciętnemu poziomowi rozwoju w UE,

F. mając na uwadze, że wiele obszarów 
wciąż cierpi z powodu odległego 
położenia, niedogodności związanych 
z warunkami geograficznymi i braku 
niezbędnej infrastruktury, wiele pozostaje 
do zrobienia w zakresie stworzenia 
rzeczywistych możliwości rozwojowych w 
celu dorównania przeciętnemu poziomowi 
rozwoju w UE,

Or. el

Poprawka 37
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że koncentracja terytorialna 1. podkreśla, że koncentracja terytorialna 
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społeczności i grup najbardziej narażonych 
oraz powodowane w dużym stopniu 
warunkami geograficznymi wykluczenie 
społeczne ludności żyjącej w najsłabiej 
rozwiniętych regionach stanowi coraz 
większe wyzwanie dla spójności terytoriów 
UE;

społeczności i grup najbardziej narażonych 
oraz powodowane w dużym stopniu 
zaniedbaniami cywilizacyjnymi
wykluczenie społeczne ludności żyjącej 
w najsłabiej rozwiniętych regionach 
stanowi coraz większe wyzwanie dla 
spójności terytoriów UE;

Or. pl

Poprawka 38
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że koncentracja terytorialna 
społeczności i grup najbardziej 
narażonych oraz powodowane w dużym 
stopniu warunkami geograficznymi 
wykluczenie społeczne ludności żyjącej
w najsłabiej rozwiniętych regionach
stanowi coraz większe wyzwanie dla 
spójności terytoriów UE;

1. podkreśla, że regionom najsłabiej 
rozwiniętym grozi wykluczenie społeczne, 
co stanowi coraz większe wyzwanie dla 
spójności terytoriów UE;

Or. en

Poprawka 39
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że koncentracja terytorialna 
społeczności i grup najbardziej narażonych 
oraz powodowane w dużym stopniu 
warunkami geograficznymi wykluczenie 
społeczne ludności żyjącej w najsłabiej 
rozwiniętych regionach stanowi coraz 
większe wyzwanie dla spójności terytoriów 

1. podkreśla, że koncentracja terytorialna 
społeczności i grup najbardziej narażonych 
stanowi coraz większe wyzwanie dla 
spójności terytoriów UE;
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UE;

Or. pl

Poprawka 40
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że koncentracja terytorialna 
społeczności i grup najbardziej narażonych 
oraz powodowane w dużym stopniu 
warunkami geograficznymi wykluczenie 
społeczne ludności żyjącej w najsłabiej 
rozwiniętych regionach stanowi coraz 
większe wyzwanie dla spójności terytoriów 
UE;

1. podkreśla, że koncentracja terytorialna 
społeczności i grup najbardziej narażonych 
oraz powodowane w dużym stopniu 
warunkami geograficznymi wykluczenie 
społeczne ludności żyjącej w najsłabiej 
rozwiniętych regionach stanowi coraz 
większe wyzwanie dla spójności terytoriów 
UE; podkreśla ponadto, że zjawisko to 
występuje nie tylko na poziomie 
międzyregionalnym na niedostatecznie 
rozwiniętych obszarach, lecz również 
w znacznym stopniu na poziomie 
wewnątrzregionalnym zarówno na 
obszarach rozwijających się, jak i na 
obszarach rozwiniętych, oraz że wymaga 
ono szczególnej uwagi, ponieważ 
najbardziej narażone społeczności i grupy 
są często niezauważalne na tle bardziej 
ogólnego, korzystnego obrazu,

Or. el

Poprawka 41
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
szczegółowego badania na temat tej 
kwestii, aby w odpowiedni sposób 
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rozwiązywać problemy, przed którymi 
stoją najbardziej narażone społeczności 
i grupy;

Or. en

Poprawka 42
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. podkreśla, że aby osiągnąć spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną, 
należy zrealizować wspólne zadanie 
polityczne, polegające na stworzeniu 
równych szans dla każdego obywatela, 
niezależnie od miejsca zamieszkania 
i statusu społecznego, walce 
z wykluczeniem społecznym, a zwłaszcza 
z utrzymywaniem się ubóstwa przez 
pokolenia w grupach znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji;

Or. de

Poprawka 43
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do osiągnięcia 
porozumienia w sprawie kryteriów 
definiowania najbardziej narażonych 
społeczności i grup;

Or. fr
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Poprawka 44
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa zatem, że ze względu na 
geograficzny charakter wykluczenia i 
segregacji społecznej problemem tym 
należy się zająć w kontekście spójności 
terytorialnej;

skreślony

Or. de

Poprawka 45
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa zatem, że ze względu na 
geograficzny charakter wykluczenia i 
segregacji społecznej problemem tym 
należy się zająć w kontekście spójności 
terytorialnej;

2. uważa, że aspekt terytorialny 
wykluczenia społecznego należy poruszać 
w kontekście polityki spójności 
terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 46
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa zatem, że ze względu na 
geograficzny charakter wykluczenia i 
segregacji społecznej problemem tym 
należy się zająć w kontekście spójności 

2. zauważa zatem, że to, iż wykluczenie 
i segregacja społeczna mają często 
charakter geograficzny, powoduje, iż
problemem tym należy się zająć w 
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terytorialnej; kontekście spójności terytorialnej 

Or. pl

Poprawka 47
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa zatem, że ze względu na 
geograficzny charakter wykluczenia i 
segregacji społecznej problemem tym 
należy się zająć w kontekście spójności 
terytorialnej;

2. zauważa zatem, że ze względu na 
terytorialną specyfikę wykluczenia i 
segregacji społecznej problemem tym 
należy się zająć w kontekście spójności 
terytorialnej;

Or. pl

Poprawka 48
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny wpływu polityki spójności na 
odpowiednie grupy społeczeństwa oraz 
kategorie osób najbardziej narażonych 
w latach 2000-2006;

Or. fr

Poprawka 49
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla w tym kontekście, że działania 
horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom wykluczenia terytorialnego i 
zaleca w związku z tym, by państwa 
członkowskie stosowały kompleksową 
strategię rozwoju terytorialnego, 
wprowadzając w życie międzysektorowe 
zintegrowane podejście oraz skupiając się 
na potencjale tych obszarów przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ich 
geograficznych niedostatków;

3. podkreśla w tym kontekście, że działania 
horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom terytorialnym związanym 
z wykluczeniem i zaleca w związku z tym, 
by państwa członkowskie stosowały 
kompleksową strategię rozwoju 
terytorialnego, wprowadzając w życie 
międzysektorowe zintegrowane podejście 
oraz skupiając się na potencjale tych 
obszarów przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich geograficznych 
niedostatków;

Or. fr

Poprawka 50
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla w tym kontekście, że działania 
horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom wykluczenia terytorialnego i 
zaleca w związku z tym, by państwa 
członkowskie stosowały kompleksową 
strategię rozwoju terytorialnego, 
wprowadzając w życie międzysektorowe 
zintegrowane podejście oraz skupiając się 
na potencjale tych obszarów przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ich 
geograficznych niedostatków;

3. podkreśla w tym kontekście, że działania 
horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom wykluczenia terytorialnego i 
zaleca w związku z tym, by państwa 
członkowskie stosowały kompleksową 
strategię rozwoju terytorialnego, realizując 
politykę wyrównywania i wprowadzając 
w życie międzysektorowe zintegrowane 
podejście oraz skupiając się na potencjale 
tych obszarów przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich geograficznych 
niedostatków;

Or. pl

Poprawka 51
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla w tym kontekście, że działania 
horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom wykluczenia terytorialnego i 
zaleca w związku z tym, by państwa 
członkowskie stosowały kompleksową 
strategię rozwoju terytorialnego, 
wprowadzając w życie międzysektorowe 
zintegrowane podejście oraz skupiając się 
na potencjale tych obszarów przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ich 
geograficznych niedostatków;

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. bg

Poprawka 52
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla w tym kontekście, że działania 
horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom wykluczenia terytorialnego i 
zaleca w związku z tym, by państwa 
członkowskie stosowały kompleksową 
strategię rozwoju terytorialnego, 
wprowadzając w życie międzysektorowe 
zintegrowane podejście oraz skupiając się 
na potencjale tych obszarów przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ich 
geograficznych niedostatków;

3. podkreśla, że działania horyzontalne nie 
wystarczą, by sprostać problemom 
wykluczenia społecznego i zaleca w
związku z tym, by państwa członkowskie 
stosowały kompleksową strategię rozwoju 
terytorialnego, wprowadzając w życie 
międzysektorowe zintegrowane podejście 
oraz skupiając się na potencjale wszystkich
obszarów UE;

Or. en

Poprawka 53
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla w tym kontekście, że działania 
horyzontalne nie wystarczą, by sprostać 
problemom wykluczenia terytorialnego i 
zaleca w związku z tym, by państwa 
członkowskie stosowały kompleksową 
strategię rozwoju terytorialnego, 
wprowadzając w życie międzysektorowe 
zintegrowane podejście oraz skupiając się 
na potencjale tych obszarów przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ich 
geograficznych niedostatków;

3. podkreśla w tym kontekście, że same
działania indywidualne nie wystarczą, by 
sprostać problemom wykluczenia 
terytorialnego i zaleca w związku z tym, by 
państwa członkowskie stosowały 
kompleksową strategię rozwoju 
terytorialnego, wprowadzając w życie 
międzysektorowe zintegrowane podejście;

Or. de

Poprawka 54
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla w tym kontekście, że 
działania horyzontalne nie wystarczą, by 
sprostać problemom wykluczenia 
terytorialnego i zaleca w związku z tym, by 
państwa członkowskie stosowały 
kompleksową strategię rozwoju 
terytorialnego, wprowadzając w życie 
międzysektorowe zintegrowane podejście 
oraz skupiając się na potencjale tych 
obszarów przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich geograficznych 
niedostatków;

3. zaleca, by państwa członkowskie 
stosowały kompleksową strategię rozwoju 
terytorialnego, wprowadzając w życie 
międzysektorowe zintegrowane podejście 
oraz skupiając się na potencjale tych 
obszarów przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ich geograficznych 
niedostatków;

Or. pl

Poprawka 55
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3 a. podkreśla, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na sytuację 
społeczności szczególnie narażonych ze 
względu na fakt zamieszkania na 
obszarach, na których występuje 
jednocześnie kilka niekorzystnych 
czynników geograficznych, np. 
odizolowanie, słabe zaludnienie, wyspy, 
obszary górskie oraz trudne warunki 
klimatyczne;

Or. en

Poprawka 56
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie podejścia 
zintegrowanego i zwraca uwagę, że 
zdrowie fizyczne i psychiczne grup 
najbardziej narażonych zależy w dużym 
stopniu od warunków zamieszkania 
i w związku z tym aby poprawić jakość 
życia tych osób, należy zapewnić 
dodatkową pomoc dla regionów będących 
w gorszej sytuacji w zakresie programów 
mających na celu poprawę warunków 
mieszkaniowych oraz rozwój środowiska;

Or. hu

Poprawka 57
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3b. mając na względzie, że dobry stan 
zdrowia ludzi żyjących w danym regionie 
ma kluczowe znaczenie dla poprawy 
czynników społecznych, zwraca uwagę na 
potrzebę potraktowania rozwoju zdrowego 
środowiska na poziomie Wspólnoty, 
państw członkowskich oraz regionów jako 
kwestii priorytetowej, aby osiągnąć cele 
polityki spójności;

Or. hu

Poprawka 58
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę na konieczność przyjęcia 
zintegrowanego podejścia terytorialnego, 
by zaradzić niedostatkom w zakresie 
równości szans oraz nagromadzenia 
konfliktów społecznych spowodowanych 
koncentracją wykluczonych, najbardziej 
narażonych grup;

4. zwraca uwagę na konieczność przyjęcia 
zintegrowanego podejścia, by zaradzić 
niedostatkom w zakresie równości szans 
oraz potencjalnego nagromadzenia 
konfliktów społecznych na obszarach 
niedostatecznie rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 59
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. w związku z tym zwraca uwagę, że 
grupy szczególnie podatne na zagrożenia 
mogą występować we wszystkich 
regionach, nawet w tych bogatszych, oraz 
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że podejście zintegrowane powinno 
uwzględniać takie grupy;

Or. en

Poprawka 60
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla znaczenie zaangażowania 
władz regionalnych i lokalnych, jak 
również partnerów gospodarczych i 
społecznych oraz właściwych organizacji 
pozarządowych w planowanie i wdrażanie 
zintegrowanych mikroregionalnych
strategii rozwoju oraz wagę wspierania 
inicjatyw oddolnych;

5. podkreśla znaczenie zaangażowania 
władz regionalnych i lokalnych, jak 
również partnerów gospodarczych i 
społecznych oraz właściwych organizacji 
pozarządowych w planowanie i wdrażanie 
zintegrowanych strategii rozwoju oraz 
wagę wspierania inicjatyw oddolnych;

Or. de

Poprawka 61
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zrównoważonego 
rozdzielania funduszy między rozwinięte 
obszary miejskie a wykluczone obszary 
wiejskie oraz do ustanowienia specjalnie 
dostosowanych długoterminowych 
programów dla określonych, szczególnie 
narażonych grup przy udziale władz 
lokalnych, właściwych partnerów 
społecznych i gospodarczych oraz 
przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 

skreślony
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odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

Or. pl

Poprawka 62
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie oraz do 
ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
obszary odizolowane, w tym obszary 
wiejskie, oraz do ustanowienia specjalnie 
dostosowanych długoterminowych 
programów dla określonych, szczególnie 
narażonych grup przy udziale władz 
lokalnych, właściwych partnerów 
społecznych i gospodarczych oraz 
przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

Or. en

Poprawka 63
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie oraz do 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do rozdzielania funduszy między obszary 
miejskie a obszary wiejskie w sposób 
uwzględniający ich szczególne potrzeby
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ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

oraz do ustanowienia specjalnie 
dostosowanych długoterminowych 
programów dla szczególnie narażonych 
grup i społeczności przy udziale władz 
lokalnych, właściwych partnerów 
społecznych i gospodarczych oraz 
przedstawicieli odpowiednich grup 
społecznych w procesie decyzyjnym 
i wdrażaniu tych programów, aby jak 
najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby i 
opracować rzeczywiste rozwiązania 
problemu wykluczenia i wynikających 
z niego konsekwencji;

Or. fr

Poprawka 64
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie oraz do 
ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie oraz do 
ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia społecznego, ubóstwa
i bezrobocia pokoleniowego;

Or. el
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Poprawka 65
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie oraz do 
ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie, trudno 
dostępne, górskie lub wyspiarskie oraz do 
ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego, 
a także wspierać sposoby dostępu do 
edukacji, szkoleń i nowych technologii;

Or. el

Poprawka 66
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie oraz do 
ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między obszary miejskie a obszary 
wiejskie, proporcjonalnie do stojących 
przed nimi wyzwań, oraz do ustanowienia 
specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
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programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i przekazywania ubóstwa 
z pokolenia na pokolenie;

Or. fr

Poprawka 67
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
między rozwinięte obszary miejskie a 
wykluczone obszary wiejskie oraz do 
ustanowienia specjalnie dostosowanych 
długoterminowych programów dla 
określonych, szczególnie narażonych grup 
przy udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zrównoważonego rozdzielania funduszy 
oraz do ustanowienia specjalnie 
dostosowanych długoterminowych 
programów dla określonych, szczególnie 
narażonych społeczności i grup przy 
udziale władz lokalnych, właściwych 
partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz przedstawicieli grup docelowych w 
procesie decyzyjnym i wdrażaniu tych 
programów, aby jak najlepiej 
odpowiedzieć na ich potrzeby i opracować 
rzeczywiste rozwiązania problemu 
wykluczenia i bezrobocia pokoleniowego;

Or. en

Poprawka 68
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o większe wykorzystanie 

7. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o większe wykorzystanie 
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efektu synergii i komplementarności 
różnych dostępnych instrumentów 
finansowania, takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz 
Spójności, Europejski Fundusz Społeczny i 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu 
zwiększenia ich wartości dodanej;

efektu synergii i komplementarności 
różnych dostępnych instrumentów 
finansowania, takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz 
Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz na rzecz Integracji, 
program działań wspólnotowych na rzecz 
zdrowia publicznego i Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w celu zwiększenia ich wartości 
dodanej;

Or. fr

Poprawka 69
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia w 
ramach nadchodzących przygotowań 
zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej szerokiej definicji spójności 
terytorialnej i dostępnych środków 
służących osiągnięciu celów w dziedzinie 
polityki terytorialnej;

8. wzywa Komisję do przedstawienia w 
ramach nadchodzących przygotowań 
zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej możliwie jednoznacznej
definicji spójności terytorialnej 
i dostępnych środków służących 
osiągnięciu celów w dziedzinie polityki 
terytorialnej;

Or. pl

Poprawka 70
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia w 
ramach nadchodzących przygotowań 
zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej szerokiej definicji spójności 

8. wzywa Komisję do przedstawienia w 
ramach nadchodzących przygotowań 
zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej celu i jasnej definicji 
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terytorialnej i dostępnych środków 
służących osiągnięciu celów w dziedzinie 
polityki terytorialnej;

spójności terytorialnej, kryteriów jej 
określania i narzędzi, w tym dostępnych 
środków służących osiągnięciu celów w 
dziedzinie polityki terytorialnej;

Or. pl

Poprawka 71
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla potrzebę rozwiązania 
problemów związanych z brakiem sieci 
transportowych lub dostępu do nich, 
ponieważ wykluczenie sprawia, że 
społeczności i grupy zamieszkujące 
odległe i trudno dostępne obszary są 
w dwójnasób narażone na zagrożenia;

Or. el

Poprawka 72
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych 
dla wszystkich regionów UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem wskaźników 
społecznych, w celu jasnego 
zidentyfikowania najmniej rozwiniętych 
obszarów na poziomie poniżej NUTS 2 
oraz podkreślenia rozmiaru rosnących 
nierówności między regionami;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych 
dla wszystkich regionów UE, 
wykorzystując wskaźnik rozwoju 
społecznego określony przez ONZ lub 
podobny wskaźnik, w celu jasnego 
zidentyfikowania najmniej rozwiniętych 
obszarów na poziomie poniżej NUTS 2 
oraz podkreślenia rozmiaru rosnących 
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nierówności między regionami;

Or. fr

Poprawka 73
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych 
dla wszystkich regionów UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem wskaźników 
społecznych, w celu jasnego 
zidentyfikowania najmniej rozwiniętych 
obszarów na poziomie poniżej NUTS 2 
oraz podkreślenia rozmiaru rosnących 
nierówności między regionami;

9. podkreśla potrzebę porównywalnych 
danych statystycznych dla wszystkich 
regionów UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem wskaźników społecznych, 
w celu jasnego zidentyfikowania 
najbardziej narażonych społeczności 
i grup oraz stojących przed nimi 
problemów;

Or. en

Poprawka 74
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych 
dla wszystkich regionów UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem wskaźników 
społecznych, w celu jasnego 
zidentyfikowania najmniej rozwiniętych
obszarów na poziomie poniżej NUTS 2 
oraz podkreślenia rozmiaru rosnących 
nierówności między regionami;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przygotowania por�nywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych, 
co najmniej na poziomie NUTS 3 i 4, dla 
wszystkich region� UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem wskaźników społecznych, 
w celu jasnego zidentyfikowania najmniej 
rozwiniętych obszarów na poziomie 
poniżej NUTS 2 oraz podkreślenia 
rozmiaru rosnących nierówności między 
regionami;



AM\719502PL.doc 37/50 PE405.744v01-00

PL

Or. pl

Poprawka 75
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych 
dla wszystkich regionów UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem wskaźników 
społecznych, w celu jasnego 
zidentyfikowania najmniej rozwiniętych 
obszarów na poziomie poniżej NUTS 2 
oraz podkreślenia rozmiaru rosnących 
nierówności między regionami;

9. wzywa państwa członkowskie do 
wsparcia najmniej rozwiniętych obszarów 
na poziomie poniżej NUTS 2, aby 
przeciwdziałać rosnącym nierównościom
między regionami;

Or. de

Poprawka 76
Rolf Berend

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych 
dla wszystkich regionów UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem wskaźników 
społecznych, w celu jasnego 
zidentyfikowania najmniej rozwiniętych 
obszarów na poziomie poniżej NUTS 2
oraz podkreślenia rozmiaru rosnących 
nierówności między regionami;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do udostępnienia porównywalnych 
mikroregionalnych danych statystycznych 
dla tych regionów w UE, które 
zamieszkują najbardziej narażone 
społeczności i grupy, ze szczególnym 
uwzględnieniem wskaźników społecznych, 
w celu jasnego zidentyfikowania najmniej 
rozwiniętych obszarów na poziomie 
poniżej NUTS 2 oraz podkreślenia 
rozmiaru rosnących nierówności między 
regionami;

Or. de
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Poprawka 77
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do jasnego opisania 
i zdefiniowania najbardziej narażonych 
społeczności i grup, które stanowić będą 
przedmiot jej prac w kontekście polityki 
spójności, oraz do metodycznego 
określenia ich istotnych cech, aby ułatwić 
prowadzenie ukierunkowanych 
i systematycznych działań; podkreśla 
również, że należy zwrócić uwagę na 
szczególny charakter takich społeczności i 
grup jak bezrobotni, biedni, ludzie starsi, 
pracownicy sezonowi, samotni 
ojcowie/samotne matki, niezamężne 
matki, osoby uzależnione od narkotyków, 
analfabeci;

Or. el

Poprawka 78
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
określaniu nierówności między regionami, 
ocenianiu wdrażania i skuteczności polityk 
oraz jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

10. uważa, że ten nowy wskaźnik powinien 
być wykorzystywany przy ocenianiu 
wdrażania i skuteczności polityk oraz jako 
wytyczne w planowaniu przestrzennym w 
miastach i na wsi;

Or. fr
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Poprawka 79
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
określaniu nierówności między regionami, 
ocenianiu wdrażania i skuteczności polityk 
oraz jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

10. jest w związku z tym zdania, że 
również nowe ilościowe wskaźniki 
rozwojowe i społeczne, inne niż PKB na 
mieszkańca, powinny być wykorzystywane 
przy określaniu nierówności między 
regionami, ocenianiu wdrażania i 
skuteczności polityk oraz jako wytyczne 
w planowaniu przestrzennym w miastach i 
na wsi;

Or. pl

Poprawka 80
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
określaniu nierówności między regionami, 
ocenianiu wdrażania i skuteczności polityk 
oraz jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

10. jest w związku z tym zdania, że należy 
dokładnie rozważyć, czy nowe ilościowe 
wskaźniki rozwojowe i społeczne, inne niż 
PKB na mieszkańca, powinny być 
wykorzystywane przy określaniu 
nierówności między regionami, ocenianiu 
wdrażania i skuteczności polityk oraz jako 
wytyczne w planowaniu przestrzennym w 
miastach i na wsi;

Or. cs
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Poprawka 81
Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
określaniu nierówności między regionami, 
ocenianiu wdrażania i skuteczności polityk 
oraz jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, oprócz PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
identyfikowaniu najbardziej narażonych 
społeczności i grup oraz miejsc ich 
występowania, określaniu nierówności 
między regionami, ocenianiu wdrażania i 
skuteczności polityk oraz jako wytyczne 
w planowaniu przestrzennym w miastach i 
na wsi;

Or. en

Poprawka 82
Rolf Berend

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
określaniu nierówności między regionami, 
ocenianiu wdrażania i skuteczności polityk 
oraz jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, oprócz PKB na mieszkańca, 
mogą być wykorzystywane w regionach 
zamieszkałych przez najbardziej narażone 
społeczności i grupy do określania
nierówności w porównaniu z innymi
regionami, oceniania wdrażania i 
skuteczności polityk oraz jako wytyczne 
w planowaniu przestrzennym w miastach 
i na wsi;

Or. de
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Poprawka 83
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
określaniu nierówności między regionami, 
ocenianiu wdrażania i skuteczności
polityk oraz jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

10. w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania zakresu, w jakim nowe ilościowe 
wskaźniki rozwojowe, takie jak wskaźniki
społeczne, mogą w przyszłości lepiej 
wskazywać na różnice w rozwoju, oceniać 
wdrożenie i skuteczność polityk oraz 
służyć jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

Or. de

Poprawka 84
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być wykorzystywane przy 
określaniu nierówności między regionami, 
ocenianiu wdrażania i skuteczności 
polityk oraz jako wytyczne w planowaniu 
przestrzennym w miastach i na wsi;

10. jest w związku z tym zdania, że nowe 
ilościowe wskaźniki rozwojowe i 
społeczne, inne niż PKB na mieszkańca, 
powinny być dokładnie przeanalizowane, 
aby zidentyfikować problemy najbardziej 
narażonych społeczności i grup oraz 
rozwiązywać te problemy;

Or. en

Poprawka 85
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne;
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) nowym instrumentem 
zapewniającym odpowiednie 
finansowanie i przeznaczonym do 
radzenia sobie z nierównościami 
regionalnymi, tak aby zapobiec 
rosnącemu wykluczeniu obszarów 
peryferyjnych i znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 86
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne;
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) nowym instrumentem 
zapewniającym odpowiednie 
finansowanie i przeznaczonym do 
radzenia sobie z nierównościami 
regionalnymi, tak aby zapobiec 
rosnącemu wykluczeniu obszarów 
peryferyjnych i znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

skreślony

Or. pl
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Poprawka 87
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne;
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) nowym instrumentem 
zapewniającym odpowiednie 
finansowanie i przeznaczonym do 
radzenia sobie z nierównościami 
regionalnymi, tak aby zapobiec 
rosnącemu wykluczeniu obszarów 
peryferyjnych i znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

11. wzywa Komisję, aby w ramach zielonej 
księgi w sprawie spójności terytorialnej 
zbadała, czy poziom NUTS 2 jest 
odpowiedni do prowadzenia 
zróżnicowanej polityki w celu osiągnięcia 
celu spójności terytorialnej;

Or. de

Poprawka 88
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne;
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) nowym instrumentem 
zapewniającym odpowiednie 
finansowanie i przeznaczonym do 
radzenia sobie z nierównościami 
regionalnymi, tak aby zapobiec 
rosnącemu wykluczeniu obszarów 
peryferyjnych i znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji;

11. podkreśla potrzebę określenia 
mniejszych jednostek terytorialnych na 
poziomie NUTS 4, aby pokazać 
nierówności między obszarami;
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Poprawka 89
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne;
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) nowym instrumentem 
zapewniającym odpowiednie finansowanie 
i przeznaczonym do radzenia sobie z 
nierównościami regionalnymi, tak aby 
zapobiec rosnącemu wykluczeniu 
obszarów peryferyjnych i znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

11. wzywa Radę i Komisję oraz państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
terytorialnych nierówności rozwojowych 
poprzez mniejsze porównywalne jednostki 
terytorialne; poleca w tym kontekście 
objęcie jednostek terytorialnych na 
poziomie NUTS 4 (LAU 1 i LAU 2) 
nowym instrumentem zapewniającym 
odpowiednie finansowanie 
i przeznaczonym do radzenia sobie z 
nierównościami regionalnymi, tak aby 
zapobiec rosnącemu wykluczeniu 
obszarów peryferyjnych i znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

Or. pl

Poprawka 90
Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne; 
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) nowym instrumentem 
zapewniającym odpowiednie 
finansowanie i przeznaczonym do 
radzenia sobie z nierównościami 
regionalnymi, tak aby zapobiec rosnącemu 

11. wzywa Radę i Komisję do stworzenia 
nowego instrumentu umożliwiającego 
wdrożenie i ocenę konkretnych środków 
na poziomie mikroregionalnym w celu 
zajęcia się kwestią wykluczenia 
terytorialnego najbardziej narażonych 
społeczności i grup poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne;
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) takim instrumentem, który 
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wykluczeniu obszarów peryferyjnych i 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;

musi być odpowiednio finansowany 
i służyć przeciwdziałaniu nierównościom 
regionalnym, tak aby zapobiec rosnącemu 
wykluczeniu obszarów peryferyjnych i 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 91
Rolf Berend

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych poprzez mniejsze 
porównywalne jednostki terytorialne; 
poleca w tym kontekście objęcie jednostek 
terytorialnych na poziomie NUTS 4 (LAU 
1 i LAU 2) nowym instrumentem 
zapewniającym odpowiednie 
finansowanie i przeznaczonym do 
radzenia sobie z nierównościami 
regionalnymi, tak aby zapobiec rosnącemu 
wykluczeniu obszarów peryferyjnych i 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji;

11. wzywa Radę i Komisję do zajęcia się 
problemem terytorialnych nierówności 
rozwojowych; zaleca w tym kontekście 
zapewnienie nowego instrumentu
służącego przeciwdziałaniu 
nierównościom regionalnym, tak aby 
zapobiec rosnącemu wykluczeniu 
obszarów peryferyjnych i znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji;

Or. de

Poprawka 92
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla konieczność zajęcia się 
tendencjami demograficznymi 
postępującego skupiania się ludności w 
miastach i masowego opuszczania 
obszarów wiejskich oraz ich 

12. podkreśla konieczność zajęcia się 
tendencjami demograficznymi 
postępującego skupiania się ludności w 
miastach i masowego opuszczania 
obszarów wiejskich oraz ich 
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konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
opracowania strategii rewitalizacji 
wyludnionych obszarów poprzez 
stymulowanie prawdziwych możliwości 
rozwojowych, utrzymywanie usług 
użyteczności publicznej, tworzenie miejsc 
pracy i organizowanie szkoleń, poprawę 
warunków mieszkaniowych i warunków 
życia, zwiększanie potencjału 
administracyjnego oraz zwiększanie 
atrakcyjności tych obszarów dla 
inwestorów;

konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
opracowania strategii rewitalizacji 
wyludnionych obszarów poprzez 
stymulowanie prawdziwych możliwości 
rozwojowych, utrzymywanie usług 
użyteczności publicznej, tworzenie miejsc 
pracy i organizowanie szkoleń, poprawę 
warunków mieszkaniowych i warunków 
życia, zwiększanie lokalnego potencjału 
administracyjnego, decentralizację sektora 
publicznego oraz zwiększanie 
atrakcyjności tych obszarów dla 
inwestorów;

Or. el

Poprawka 93
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla konieczność zajęcia się 
tendencjami demograficznymi 
postępującego skupiania się ludności w 
miastach i masowego opuszczania 
obszarów wiejskich oraz ich 
konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
opracowania strategii rewitalizacji 
wyludnionych obszarów poprzez 
stymulowanie prawdziwych możliwości 
rozwojowych, utrzymywanie usług 
użyteczności publicznej, tworzenie miejsc 
pracy i organizowanie szkoleń, poprawę 
warunków mieszkaniowych i warunków 
życia, zwiększanie potencjału 
administracyjnego oraz zwiększanie 
atrakcyjności tych obszarów dla 
inwestorów;

12. podkreśla konieczność zajęcia się 
tendencjami demograficznymi 
postępującego skupiania się ludności w 
miastach i masowego opuszczania 
obszarów wiejskich oraz ich 
konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
opracowania strategii rewitalizacji 
wyludnionych obszarów poprzez 
stymulowanie prawdziwych możliwości 
rozwojowych, utrzymywanie usług 
użyteczności publicznej, tworzenie miejsc 
pracy i organizowanie szkoleń, poprawę 
warunków mieszkaniowych i warunków 
życia, zwiększanie lokalnego potencjału 
administracyjnego oraz zwiększanie 
atrakcyjności tych obszarów dla 
inwestorów; uważa, że miasta potrzebują 
jednocześnie wsparcia dla ich wysiłków na 
rzecz rozwiązania problemów miejskich;
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Poprawka 94
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla konieczność zajęcia się 
tendencjami demograficznymi 
postępującego skupiania się ludności w 
miastach i masowego opuszczania 
obszarów wiejskich oraz ich 
konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
opracowania strategii rewitalizacji 
wyludnionych obszarów poprzez 
stymulowanie prawdziwych możliwości 
rozwojowych, utrzymywanie usług 
użyteczności publicznej, tworzenie miejsc 
pracy i organizowanie szkoleń, poprawę 
warunków mieszkaniowych i warunków 
życia, zwiększanie potencjału 
administracyjnego oraz zwiększanie 
atrakcyjności tych obszarów dla 
inwestorów;

12. podkreśla konieczność zajęcia się 
tendencjami demograficznymi 
postępującego skupiania się ludności w 
miastach i masowego opuszczania 
obszarów wiejskich oraz ich 
konsekwencjami terytorialnymi; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
opracowania strategii rewitalizacji 
narażonych obszarów poprzez rozwój 
infrastruktury, stymulowanie 
prawdziwych możliwości rozwojowych 
odpowiadających szczególnemu 
potencjałowi gospodarczemu tych 
regionów, oferowanie odpowiednich 
szkoleń oraz świadczenie usług 
użyteczności publicznej za pośrednictwem 
usprawnionej administracji lokalnej;

Or. fr

Poprawka 95
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca uwagę, że ubóstwo ma 
decydujący wpływ na zdrowie i jakość 
życia, skutkując znacznymi różnicami 
między poszczególnymi obszarami pod 
kątem długości życia w momencie 
narodzin oraz liczby lat przeżytych w 
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dobrym zdrowiu;

Or. hu

Poprawka 96
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zwraca uwagę, że zdrowi ludzie 
stanowią podstawę działania gospodarki, 
a zatem dobre zdrowie obywateli we 
wszystkich regionach Europy ma 
kluczowe znaczenie dla długotrwałego 
rozwoju oraz spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej;

Or. hu

Poprawka 97
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 12c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. zwraca uwagę, że cele strategii 
lizbońskiej można osiągnąć tylko przy 
pomocy ludzi zdrowych;

Or. hu

Poprawka 98
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zaleca, aby działania polityczne 
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podejmowane w celu walki 
z wykluczeniem społecznym oraz 
aktywizacji najbardziej narażonych 
społeczności i grup zawierały element 
dobrowolności;

Or. el

Poprawka 99
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
specjalnego wniosku ukierunkowanego 
na zajęcie się w konkretny sposób 
wykluczeniem terytorialnym i społecznym 
najbardziej narażonych społeczności i 
grup;

14. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi na zadania 
i uzgodnienia zawarte w Agendzie 
Społecznej oraz do powiązania środków 
służących spójności społecznej 
z inwestycjami gospodarczymi 
i ekologicznymi, aby przy pomocy 
zintegrowanego podejścia osiągnąć 
sukcesy w zakresie trwałego rozwoju, 
szczególnie w regionach biednych i na 
obszarach miejskich; podkreśla 
w szczególności, że przedmiotowe grupy 
muszą aktywnie uczestniczyć 
w planowaniu i wdrażaniu tych środków, 
a działania administracyjne muszą być 
ukierunkowane na taki proces 
uczestnictwa;

Or. de

Poprawka 100
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 14. wzywa Komisję do przedstawienia 
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specjalnego wniosku ukierunkowanego na 
zajęcie się w konkretny sposób 
wykluczeniem terytorialnym i społecznym 
najbardziej narażonych społeczności i 
grup;

specjalnego wniosku ukierunkowanego na 
zajęcie się w konkretny sposób 
problemami, przed jakimi stoją
najbardziej narażone społeczności i grupy, 
w tym wykluczeniem społecznym;

Or. en
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