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Poprawka 1
Vladimír Železný

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w 
odniesieniu do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej traktat z Lizbony 
stawia Parlament Europejski na równi z 
Radą, zastępując procedurę zgody, która 
ma obecnie zastosowanie do wdrażania 
funduszy strukturalnych zgodnie z tak 
zwaną zwykłą procedurą ustawodawczą, 
procedurą współdecyzji zwiększającą 
znacząco uprawnienia legislacyjne 
Parlamentu i kompetencje Komisji 
Rozwoju regionalnego, a przez to 
wzmacniając przejrzystość i zwiększając 
odpowiedzialność Parlamentu wobec 
obywateli.

1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w 
odniesieniu do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej traktat z Lizbony 
stawia Parlament Europejski na równi z 
Radą, zastępując procedurę zgody, która 
ma obecnie zastosowanie do wdrażania 
funduszy strukturalnych zgodnie z tak 
zwaną zwykłą procedurą ustawodawczą, 
procedurą współdecyzji zwiększającą 
znacząco uprawnienia legislacyjne 
Parlamentu i kompetencje Komisji 
Rozwoju Regionalnego, a przez to 
wzmacniając przejrzystość i zwiększając 
odpowiedzialność Parlamentu wobec 
obywateli; jest jednak przeciwny 
przedwczesnej dyskusji na temat nowej 
roli Parlamentu Europejskiego w 
kontekście traktatu lizbońskiego, którego 
jeszcze nie ratyfikowano; 

Or. cs

Poprawka 2
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w 
odniesieniu do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej traktat z Lizbony 
stawia Parlament Europejski na równi z 
Radą, zastępując procedurę zgody, która 
ma obecnie zastosowanie do wdrażania 
funduszy strukturalnych zgodnie z tak 

1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w 
odniesieniu do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej traktat z Lizbony 
stawia Parlament Europejski na równi z 
Radą, zastępując procedurę zgody, która 
miała zastosowanie szczególnie do 
przyjęcia rozporządzenia ogólnego w 
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zwaną zwykłą procedurą ustawodawczą, 
procedurą współdecyzji zwiększającą 
znacząco uprawnienia legislacyjne 
Parlamentu i kompetencje Komisji 
Rozwoju regionalnego, a przez to 
wzmacniając przejrzystość i zwiększając 
odpowiedzialność Parlamentu wobec 
obywateli.

sprawie funduszy strukturalnych zgodnie z 
tak zwaną zwykłą procedurą 
ustawodawczą, procedurą współdecyzji 
zwiększającą znacząco uprawnienia 
legislacyjne Parlamentu i kompetencje 
Komisji Rozwoju Regionalnego, która to 
zmiana będzie szczególnie istotna dla 
funduszy strukturalnych w okresie po 
2013 r., a przez to wzmacniając 
przejrzystość i zwiększając 
odpowiedzialność Parlamentu wobec 
obywateli;

Or. en

Poprawka 3
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że włączenie spójności 
terytorialnej do celów Unii stanowi 
uzupełnienie celów związanych ze 
spójnością gospodarczą i społeczną oraz że 
zwiększy ono kompetencje Parlamentu i 
Komisji Rozwoju Regionalnego w zakresie 
oceny wpływu terytorialnego głównych 
strategii politycznych UE; podkreśla 
znaczenie wprowadzenia kompetencji 
dzielonych między UE a państwami 
członkowskimi w zakresie spójności 
terytorialnej oraz zaleca, aby Komisja 
Rozwoju Regionalnego, w celu 
poczynienia szybkiego postępu na drodze 
do osiągnięcia tego celu, dokładnie 
obserwowała nowe inicjatywy
podejmowane na tym obszarze;

2. uważa, że włączenie spójności 
terytorialnej do celów Unii stanowi 
uzupełnienie celów związanych ze 
spójnością gospodarczą i społeczną oraz że 
zwiększy ono kompetencje Parlamentu i 
Komisji Rozwoju Regionalnego w zakresie 
oceny wpływu terytorialnego głównych 
strategii politycznych UE; podkreśla 
znaczenie wprowadzenia kompetencji 
dzielonych między UE a państwami 
członkowskimi w zakresie spójności 
terytorialnej oraz zaleca, aby Komisja 
Rozwoju Regionalnego, w celu 
poczynienia szybkiego postępu na drodze 
do osiągnięcia tego celu, była w pełni 
zaangażowana we wszystkie istotne 
działania podejmowane na tym obszarze;

Or. en
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Poprawka 4
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz, mając na uwadze tę definicję, do 
uwzględniania w większym stopniu 
wpływu terytorialnego wszystkich strategii 
politycznych mających istotny wymiar 
terytorialny; zwraca uwagę na znaczenie 
roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego 
będzie odgrywać w definiowaniu tego celu;

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz do uwzględnienia tej definicji przy 
rozpatrywaniu kwestii europejskiego 
planowania przestrzennego, rozwoju 
policentrycznego i zrównoważonego 
systemu miejskiego, stworzenia nowego 
partnerstwa między miastami i obszarami 
wiejskimi oraz wpływu terytorialnego 
wszystkich strategii politycznych mających 
istotny wymiar terytorialny; zwraca uwagę 
na znaczenie roli, jaką Komisja Rozwoju 
Regionalnego będzie odgrywać w 
definiowaniu tego celu;

Or. en

Poprawka 5
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz, mając na uwadze tę definicję, do 
uwzględniania w większym stopniu 
wpływu terytorialnego wszystkich strategii 
politycznych mających istotny wymiar 
terytorialny; zwraca uwagę na znaczenie 
roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego 
będzie odgrywać w definiowaniu tego celu;

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej, a 
także wskaźników, metodologii, skutków 
dla budżetu, instrumentów spójności 
terytorialnej i beneficjentów środków 
finansowych przyznawanych w ramach tej 
dziedziny polityki oraz, mając na uwadze 
cel spójności terytorialnej, do 
uwzględniania w większym stopniu 
wpływu terytorialnego wszystkich strategii 
politycznych mających istotny wymiar 
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terytorialny; zwraca uwagę na znaczenie 
roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego 
będzie odgrywać w definiowaniu tego celu; 

Or. en

Poprawka 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz, mając na uwadze tę definicję, do 
uwzględniania w większym stopniu 
wpływu terytorialnego wszystkich strategii 
politycznych mających istotny wymiar 
terytorialny; zwraca uwagę na znaczenie 
roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego 
będzie odgrywać w definiowaniu tego celu;

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz, mając na uwadze tę definicję, do 
uwzględniania w większym stopniu 
wpływu terytorialnego wszystkich strategii 
politycznych mających istotny wymiar 
terytorialny; zwraca uwagę na znaczenie 
roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego 
będzie odgrywać w definiowaniu tego celu 
oraz w stworzeniu silnego współdziałania 
między spójnością terytorialną a 
głównymi programami finansowania;

Or. bg

Poprawka 7
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz, mając na uwadze tę definicję, do 
uwzględniania w większym stopniu 
wpływu terytorialnego wszystkich strategii 

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz, mając na uwadze tę definicję, do 
bezzwłocznego uwzględniania w większym 
stopniu wpływu terytorialnego wszystkich 
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politycznych mających istotny wymiar 
terytorialny; zwraca uwagę na znaczenie 
roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego 
będzie odgrywać w definiowaniu tego celu;

strategii politycznych mających istotny 
wymiar terytorialny; zwraca uwagę na 
znaczenie roli, jaką Komisja Rozwoju 
Regionalnego będzie odgrywać w 
definiowaniu tego celu;

Or. en

Poprawka 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do 
dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z 
Parlamentem celu spójności terytorialnej 
oraz, mając na uwadze tę definicję, do 
uwzględniania w większym stopniu 
wpływu terytorialnego wszystkich strategii 
politycznych mających istotny wymiar 
terytorialny; zwraca uwagę na znaczenie 
roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego 
będzie odgrywać w definiowaniu tego celu;

3. wzywa Radę i Komisję do zdefiniowania 
wspólnie z Parlamentem pojęcia i celu 
spójności terytorialnej oraz, mając na 
uwadze tę definicję, do uwzględniania w 
większym stopniu wpływu terytorialnego 
wszystkich strategii politycznych mających 
istotny wymiar terytorialny; zwraca uwagę 
na znaczenie roli, jaką Komisja Rozwoju 
Regionalnego będzie odgrywać 
w definiowaniu tego celu;

Or. pl

Poprawka 9
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
wykazania koniecznej woli politycznej, 
aby włączyć cel spójności terytorialnej do 
prawodawstwa krajowego;

Or. en
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Poprawka 10
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że dążenie do celu 
spójności terytorialnej nie powinno 
prowadzić do wzrostu wsparcia 
przeznaczonego na realizację innych 
celów UE; ponadto podkreśla, że polityka 
spójności jest celem samym w sobie i że 
tendencja do zwiększania zakresu tego 
celu w związku z jego horyzontalnym 
charakterem raczej osłabia niż wzmacnia 
koncepcję i zdolność UE do jego 
realizacji;

Or. en

Poprawka 11
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla ponownie, że usunięcie 
dysproporcji między bogatszymi a mniej 
rozwiniętymi regionami pozostaje celem 
polityki spójności; podkreśla, że 
uwzględnienie celu spójności terytorialnej 
stanowi uzupełnienie tego nadrzędnego 
celu;

Or. en
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Poprawka 12
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. pozytywnie ocenia fakt, że traktat z 
Lizbony zawiera bardziej dokładną i 
wyczerpującą definicję regionów, na które 
Wspólnota powinna zwracać szczególną 
uwagę, realizując swoją politykę spójności;

4. pozytywnie ocenia fakt, że traktat z 
Lizbony zawiera bardziej dokładną i 
wyczerpującą definicję regionów, na 
przykład regionów na obszarach 
wiejskich, regionów stojących wobec 
wyzwań demograficznych, regionów 
najbardziej oddalonych i 
transgranicznych, na które Wspólnota 
powinna zwracać szczególną uwagę, 
realizując swoją politykę spójności;

Or. en

Poprawka 13
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa z zadowoleniem, że szczególny 
status regionów peryferyjnych 
potwierdzają szczegółowe przepisy 
dotyczące pomocy państwa;

5. zauważa z zadowoleniem, że szczególny 
status regionów peryferyjnych 
potwierdzają art. 349 i szczegółowe 
przepisy dotyczące pomocy państwa;

Or. pt

Poprawka 14
Margie Sudre

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa z zadowoleniem, że szczególny 5. zauważa z zadowoleniem, że szczególny 
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status regionów peryferyjnych 
potwierdzają szczegółowe przepisy 
dotyczące pomocy państwa;

status regionów peryferyjnych 
potwierdzają szczegółowe przepisy 
dotyczące pomocy państwa, które 
zawierają odnośny zapis na ten temat;

Or. fr

Poprawka 15
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zdecydowanie uważa, że zmiany w 
procedurze budżetowej, a mianowicie 
zwoływanie komitetu pojednawczego w 
przypadku przyjęcia poprawek przez 
Parlament w pierwszym czytaniu, będzie 
wymagało zacieśnienia stosunków między 
Komisją Rozwoju Regionalnego a Komisją 
Budżetową;

6. zdecydowanie uważa, że zmiany w 
procedurze budżetowej, a mianowicie 
zwoływanie komitetu pojednawczego w 
przypadku przyjęcia poprawek przez 
Parlament w pierwszym czytaniu, będzie 
wymagało zacieśnienia współpracy między 
Komisją Rozwoju Regionalnego a Komisją 
Budżetową;

Or. en

Poprawka 16
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zakresu zasady pomocniczości, szczególnie 
w odniesieniu do władz lokalnych i 
regionalnych, a także przyjęcie 
„mechanizmu wczesnego ostrzegania”, 
który powinien umożliwić parlamentom 
krajowym lepszą ocenę zgodności 
wniosków legislacyjnych Wspólnoty z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności; w tym kontekście 

7. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zakresu zasady pomocniczości, szczególnie 
w odniesieniu do władz lokalnych i 
regionalnych, a także przyjęcie 
„mechanizmu wczesnego ostrzegania”, 
który powinien umożliwić parlamentom 
krajowym lepszą ocenę zgodności 
wniosków legislacyjnych Wspólnoty z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności; w tym kontekście 
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zwraca uwagę na potrzebę bliższych 
stosunków między Komisją Rozwoju 
Regionalnego a parlamentami krajowymi; 
w odniesieniu do tego uważa, że 
zaangażowanie lokalnych i regionalnych 
władz i parlamentów w kwestie związane z 
zasadą pomocniczości mogłoby być 
istotne, a także przypomina, że takie 
zaangażowanie zależy od przepisów 
krajowych;

zwraca uwagę na potrzebę bliższych 
stosunków między Komisją Rozwoju 
Regionalnego a parlamentami krajowymi 
poprzez rozwój lub wzmocnienie 
specjalnych kanałów komunikacyjnych; w 
odniesieniu do tego uważa, że 
zaangażowanie lokalnych i regionalnych 
władz i parlamentów w kwestie związane z 
zasadą pomocniczości mogłoby być 
istotne, a także przypomina, że takie 
zaangażowanie zależy od przepisów 
krajowych;

Or. pt

Poprawka 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zakresu zasady pomocniczości, szczególnie
w odniesieniu do władz lokalnych i 
regionalnych, a także przyjęcie 
„mechanizmu wczesnego ostrzegania”, 
który powinien umożliwić parlamentom 
krajowym lepszą ocenę zgodności 
wniosków legislacyjnych Wspólnoty z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności; w tym kontekście 
zwraca uwagę na potrzebę bliższych 
stosunków między Komisją Rozwoju 
Regionalnego a parlamentami krajowymi; 
w odniesieniu do tego uważa, że 
zaangażowanie lokalnych i regionalnych 
władz i parlamentów w kwestie związane z 
zasadą pomocniczości mogłoby być 
istotne, a także przypomina, że takie 
zaangażowanie zależy od przepisów 
krajowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie 
zakresu zasady pomocniczości, szczególnie 
w odniesieniu do władz lokalnych i 
regionalnych, a także przyjęcie 
„mechanizmu wczesnego ostrzegania”, 
który powinien umożliwić parlamentom 
krajowym lepszą ocenę zgodności 
wniosków legislacyjnych Wspólnoty z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności; w tym kontekście 
zwraca uwagę na potrzebę bliższych 
stosunków między Komisją Rozwoju
Regionalnego, parlamentami krajowymi 
oraz organami lokalnymi i regionalnymi; 
w odniesieniu do tego uważa, że 
zaangażowanie lokalnych i regionalnych 
władz i parlamentów w kwestie związane z 
zasadą pomocniczości mogłoby być 
istotne, a także przypomina, że takie 
zaangażowanie zależy od przepisów 
krajowych;
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Or. bg

Poprawka 18
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. pozytywnie ocenia fakt, że wspólne 
wartości Unii w dziedzinie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym określone w protokole w 
sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym obejmują w szczególności:

– zasadniczą rolę i szeroki zakres 
uprawnień dyskrecjonalnych organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
w zakresie świadczenia, zlecania i 
organizowania usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym w sposób 
możliwie najbardziej odpowiadający 
potrzebom odbiorców;
– różnorodność rozmaitych usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym oraz różnice w potrzebach i 
preferencjach odbiorców, mogące 
wynikać z odmiennej sytuacji 
geograficznej, społecznej lub kulturowej;
– wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i 
przystępności cenowej, równe traktowanie 
oraz propagowanie powszechnego dostępu 
i praw odbiorców;

Or. en

Poprawka 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)



AM\719579PL.doc 13/13 PE405.747v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że proklamując niedawno 
Kartę praw podstawowych, położono 
nacisk na organy regionalne oraz na 
zrównoważony i stabilny rozwój 
europejskich regionów; w tym kontekście 
uważa, że w swoich działaniach Komisja 
Rozwoju Regionalnego ma obowiązek 
stosowania się do przepisów karty oraz 
priorytetowego traktowania kobiet i 
mężczyzn;

Or. bg

Poprawka 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. W celu lepszego zrozumienia przez 
społeczności lokalne i regionalne zmian 
wprowadzonych Traktatem z Lizbony, 
apeluje o jak najszybsze opublikowanie 
tekstów jednolitych, po zmianach, 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. pl
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