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Poprawka 1
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 11 (zatytułowany 
„Partnerstwo”) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego ogólne zasady dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności1;
1Dz.U. L 210 z 31.7.2006 r., s. 25.

Or. fr

Poprawka 2
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 11 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiającego ogólne zasady 
dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności1

(zwanego dalej „rozporządzeniem w 
sprawie funduszy strukturalnych”),
1Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

Or. de
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Poprawka 3
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt -A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że interes i dobrobyt 
obywateli leżą w centrum polityki 
europejskiej, krajowej i regionalnej, a 
wyższy poziom zarządzania i partnerstwa 
mający na celu osiągnięcie wyższego 
poziomu koordynacji i współpracy 
pomiędzy różnymi organami jest korzystny 
dla wszystkich obywateli europejskich,

Or. en

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele w 
zakresie usług publicznych (takich jak 
transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków i 
środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i 
samorządowymi, a z drugiej strony 
systemu partnerstwa, który skupia różne 
podmioty publiczne i prywatne 
zainteresowane tą samą kwestią na danym 
obszarze,

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele w 
zakresie usług publicznych (takich jak 
transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków i 
środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i 
samorządowymi, a z drugiej strony 
systemu partnerstwa zgodnie z art. 11 
rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych, który jednak nie 
uniemożliwi żadnemu państwu 
członkowskiemu rozszerzenia tego 
systemu celem włączenia innych 
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podmiotów publicznych i prywatnych o 
dużym znaczeniu dla rozwoju 
regionalnego w programowanie i 
realizację programów funduszy 
strukturalnych oraz w zrównoważony 
rozwój regionu,

Or. de

Poprawka 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele w 
zakresie usług publicznych (takich jak 
transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków i 
środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i 
samorządowymi, a z drugiej strony 
systemu partnerstwa, który skupia różne 
podmioty publiczne i prywatne 
zainteresowane tą samą kwestią na danym 
obszarze,

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele 
w sprawach dotyczących warunków życia, 
w tym, w zakresie usług komunalnych
(takich jak transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków 
i środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i
samorządowymi, a z drugiej strony 
systemu partnerstwa, który skupia różne 
podmioty publiczne i prywatne 
zainteresowane tą samą kwestią na danym 
obszarze,

Or. pl

Poprawka 6
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele w 
zakresie usług publicznych (takich jak 
transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków i 
środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i 
samorządowymi, a z drugiej strony 
systemu partnerstwa, który skupia różne 
podmioty publiczne i prywatne 
zainteresowane tą samą kwestią na danym 
obszarze,

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele w 
zakresie usług publicznych (takich jak 
transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków i 
środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i 
samorządowymi, a z drugiej strony 
systemu partnerstwa, który skupia różne 
podmioty publiczne i prywatne 
odgrywające istotną rolę w rozwiązywaniu 
tych samych problemów na danym 
obszarze,

Or. pl

Poprawka 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele w 
zakresie usług publicznych (takich jak 
transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków i 
środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i 
samorządowymi, a z drugiej strony 
systemu partnerstwa, który skupia różne 

A. mając na uwadze, że praktyczne 
rozwiązania, jakich oczekują obywatele w 
zakresie usług publicznych (takich jak 
transport publiczny, woda pitna, 
mieszkania socjalne itp.) można 
wypracować jedynie przy skutecznym 
zarządzaniu na poziomie dwóch 
uzupełniających się systemów: z jednej 
strony systemu instytucjonalnego 
przewidującego rozdział obowiązków i 
środków budżetowych pomiędzy 
państwem a władzami regionalnymi i 
lokalnymi, a z drugiej strony systemu 
partnerstwa, który skupia różne podmioty 
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podmioty publiczne i prywatne 
zainteresowane tą samą kwestią na danym 
obszarze,

publiczne i prywatne zainteresowane tą
samą kwestią na danym obszarze,

Or. pl

Poprawka 8
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze konieczność 
zwrócenia uwagi na definicję 
„partnerstwa” zawartą w rozporządzeniu 
ogólnym nr 1083/2006 w sprawie 
funduszy strukturalnych, zgodnie z 
którym państwa członkowskie tworzą 
partnerstwa z władzami i organami takimi 
jak:
(a) właściwe władze regionalne, lokalne 
i miejskie, a także inne władze publiczne:
(b) partnerzy gospodarczy i społeczni;
(c) dowolny inny odpowiedni organ 
reprezentujący społeczeństwo 
obywatelskie, partnerów działających na 
rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz instytucje 
odpowiedzialne za promocję 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 9
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kapitał społeczny 
w postaci aktywnego wolontariatu jest 
pozytywnie związany z regionalnym 
wzrostem gospodarczym oraz stanowi 
istotny czynnik zmniejszania różnic 
między regionami,

Or. en

Poprawka 10
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w wielu krajach 
sektor organizacji nienastawionych na 
zysk jest zasadniczym elementem procesu 
partnerstwa i stanowi około 5% PKB,

Or. en

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że lepsza współpraca 
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 
realizację programów i projektów 
finansowanych z funduszu strukturalnego i 
funduszu spójności umożliwia zwiększenie 
skuteczności polityki spójności i efektu 
dźwigni,

B. mając na uwadze, że szeroki udział 
partnerów wymienionych w 
rozporządzeniu w sprawie funduszy 
strukturalnych i lepsza współpraca 
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 
realizację programów i projektów 
finansowanych z funduszu strukturalnego i 
funduszu spójności umożliwia zwiększenie 
skuteczności polityki spójności i efektu 
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dźwigni,

Or. de

Poprawka 12
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że lepsza współpraca 
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 
realizację programów i projektów 
finansowanych z funduszu strukturalnego
i funduszu spójności umożliwia 
zwiększenie skuteczności polityki 
spójności i efektu dźwigni,

B. mając na uwadze, że lepsza współpraca 
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 
realizację programów i projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych
i funduszu spójności umożliwia 
zwiększenie skuteczności polityki 
spójności i efektu dźwigni,

Or. pl

Poprawka 13
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że proste i 
przejrzyste procedury w zakresie funduszy 
strukturalnych, z jasno określonym 
podziałem kompetencji dla wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w proces 
wdrażania funduszy strukturalnych, 
przyczyniają się do wzrostu efektywności i 
skuteczności polityki spójności oraz do 
racjonalizacji kosztów i oszczędności 
czasu,

Or. pl
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Poprawka 14
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zintegrowane 
podejście nie powinno wyłącznie 
uwzględniać aspektów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych rozwoju 
terytorialnego, lecz również czuwać nad 
koordynacją interesów poszczególnych 
zainteresowanych podmiotów przy 
uwzględnieniu specyfiki danych obszarów,
aby sprostać lokalnym i regionalnym 
wyzwaniom,

C. mając na uwadze, że zintegrowane 
podejście nie powinno wyłącznie 
uwzględniać aspektów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych rozwoju 
terytorialnego, lecz również brać pod 
uwagę rolę władz lokalnych i 
regionalnych w partnerstwie 
ustanowionym w rozporządzeniu w 
sprawie funduszy strukturalnych, aby 
odpowiedzieć na specyficzne potrzeby
danych obszarów i sprostać lokalnym i 
regionalnym wyzwaniom,

Or. de

Poprawka 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zintegrowane 
podejście nie powinno wyłącznie 
uwzględniać aspektów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych rozwoju 
terytorialnego, lecz również czuwać nad 
koordynacją interesów poszczególnych 
zainteresowanych podmiotów przy 
uwzględnieniu specyfiki danych obszarów, 
aby sprostać lokalnym i regionalnym 
wyzwaniom,

C. mając na uwadze, że zintegrowane 
podejście nie powinno wyłącznie 
uwzględniać aspektów gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych rozwoju 
terytorialnego, lecz również prowadzić do 
koordynacji interesów poszczególnych 
zainteresowanych podmiotów przy 
uwzględnieniu specyfiki danych obszarów, 
aby sprostać lokalnym i regionalnym 
wyzwaniom,

Or. pl
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Poprawka 16
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że dla zapewnienia
dalszego zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego niezbędna jest lepsza 
koordynacja poszczególnych polityk 
publicznych i skuteczne zarządzanie,

D. mając na uwadze, że dla zapewnienia 
dalszego zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego niezbędna jest zarówno
lepsza koordynacja poszczególnych polityk 
publicznych na różnych poziomach 
zarządzania, jak i skuteczne zarządzanie,

Or. pl

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy 
zorganizować skuteczniejsze 
funkcjonowanie poszczególnych władz, 
organów publicznych i podmiotów 
prywatnych bez potrzeby przenoszenia 
prawnych kompetencji i tworzenia nowych 
władz, umożliwiając każdemu z tych 
podmiotów większą skuteczność dzięki 
wzajemnej współpracy,

F. mając na uwadze, że należy 
zorganizować skuteczniejsze i przejrzyste 
dla wszystkich funkcjonowanie 
poszczególnych władz, organów 
publicznych i podmiotów prywatnych bez 
potrzeby przenoszenia prawnych 
kompetencji i tworzenia nowych władz, 
umożliwiając każdemu z tych podmiotów 
większą skuteczność dzięki wzajemnej 
współpracy,

Or. de

Poprawka 18
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy 
zorganizować skuteczniejsze 
funkcjonowanie poszczególnych władz, 
organów publicznych i podmiotów 
prywatnych bez potrzeby przenoszenia 
prawnych kompetencji i tworzenia nowych 
władz, umożliwiając każdemu z tych 
podmiotów większą skuteczność dzięki 
wzajemnej współpracy,

F. mając na uwadze, że należy 
zorganizować skuteczniejsze 
funkcjonowanie poszczególnych władz, 
podmiotów publicznych i prywatnych bez 
potrzeby przenoszenia prawnych 
kompetencji i tworzenia nowych władz, 
umożliwiając każdemu z tych podmiotów 
większą skuteczność dzięki wzajemnej 
współpracy,

Or. pl

Poprawka 19
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że partnerstwo 
może przynieść korzyści oraz wartość 
dodaną przy wdrażaniu polityki spójności 
poprzez zwiększenie zgodności z prawem, 
koordynacji, zagwarantowanie 
przejrzystości oraz lepszą absorpcję 
środków,

Or. en

Poprawka 20
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że należy przewidzieć
jak największy udział władz regionalnych i 
lokalnych w negocjacjach dotyczących 

G. mając na uwadze, że należy zapewnić
jak największy udział władz regionalnych i 
lokalnych w negocjacjach dotyczących 
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nowych wspólnotowych przepisów, a 
zwłaszcza w negocjacjach przyszłego 
pakietu prawnego dotyczącego spójności,

nowych wspólnotowych przepisów, a 
zwłaszcza w negocjacjach przyszłego 
pakietu prawnego dotyczącego spójności,

Or. pl

Poprawka 21
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że jak największy 
udział różnych partnerów przy 
opracowywaniu programów operacyjnych 
zapewni powstanie dokumentu, który w 
pełni uwzględnia specyfikę danego 
terytorium oraz najlepiej odpowiada na 
potrzeby i wyzwania tego obszaru,

Or. pl

Poprawka 22
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że koncepcja 
ośrodków zamieszkania i pracy polega na 
uwzględnieniu najważniejszych 
podstawowych obszarów przy rozważaniu 
podstawowych kwestii związanych z 
życiem codziennym obywateli (transport, 
usługi publiczne, jakość życia, zatrudnienie 
i lokalna działalność gospodarcza, 
bezpieczeństwo itp.),

H. mając na uwadze, że koncepcja 
obszarów zamieszkania i pracy polega na 
uwzględnieniu najważniejszych 
podstawowych obszarów przy rozważaniu 
podstawowych kwestii związanych z 
życiem codziennym obywateli (transport, 
usługi publiczne, jakość życia, zatrudnienie 
i lokalna działalność gospodarcza, 
bezpieczeństwo itp.),

Or. pl
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Poprawka 23
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że skuteczne 
zarządzanie można usprawnić poprzez 
właściwe planowanie przestrzenne,

Or. en

Poprawka 24
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Punkt H b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że wymiana 
najlepszych praktyk stanowi przydatne 
narzędzie ułatwienia skutecznego 
zarządzania,

Or. en

Poprawka 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że umiejętność 
„zarządzania projektem” przez podmioty 
zainteresowane realizacją polityki 
spójności jest zasadniczym czynnikiem 
przyczyniającym się do poprawy i 

I. mając na uwadze, że umiejętność 
„zarządzania projektem” przez podmioty 
zainteresowane realizacją polityki 
spójności, przejrzystość procedur i 
procesów podejmowania decyzji w 
administracji jest zasadniczym czynnikiem 
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ułatwienia zarządzania, przyczyniającym się do poprawy i 
ułatwienia zarządzania,

Or. de

Poprawka 26
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że umiejętność 
„zarządzania projektem” przez podmioty 
zainteresowane realizacją polityki 
spójności jest zasadniczym czynnikiem 
przyczyniającym się do poprawy i 
ułatwienia zarządzania,

I. mając na uwadze, że umiejętność
„zarządzania projektem” przez podmioty 
zaangażowane w realizację polityki 
spójności jest zasadniczym czynnikiem 
przyczyniającym się do poprawy i 
ułatwienia zarządzania,

Or. pl

Poprawka 27
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że słabe i trudno 
dostępne usługi publiczne mogą 
prowadzić do małego zaufania 
publicznego, utrudniając udział i 
integrację obywateli oraz ograniczając 
skutki tych usług;

Or. en
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Poprawka 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że należy wykorzystać 
pozytywne doświadczenia w zakresie 
nowych metod zarządzania;

J. mając na uwadze, że należy wykorzystać 
pozytywne doświadczenia w zakresie 
nowych metod zarządzania, w tym metody, 
które zostały już wypróbowane z 
pozytywnym skutkiem w programach 
funduszy europejskich, takie jak metoda 
LEADER i dotacja globalna (zgodnie z 
art. 42 i 43 rozporządzenia w sprawie 
funduszy strukturalnych);

Or. de

Poprawka 29
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że należy wykorzystać 
pozytywne doświadczenia w zakresie 
nowych metod zarządzania,

J. mając na uwadze, że należy wykorzystać
pozytywne doświadczenia w zakresie 
nowych metod zarządzania i partnerstwa,

Or. pl

Poprawka 30
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że odpowiednie 
struktury i strategie komunikacji na 
wszystkich etapach wdrażania i oceny 
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polityki, opracowanej w ścisłej współpracy 
z władzami regionalnymi i lokalnymi, 
poprzez promowanie przekazywania 
informacji wszystkim grupom 
społeczeństwa wspierają przejrzystość, 
czynne uczestnictwo i pełne prawo 
własności,

Or. en

Poprawka 31
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt J b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że większe 
obciążenia administracyjne i 
biurokratyczne mogą prowadzić do zbyt 
złożonych struktur i nadmiernie złożonej 
terminologii, wpływając na debaty 
publiczne i zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, a także utrudniając 
strategiczne rozważania i wykorzystywanie 
funduszy,

Or. en

Poprawka 32
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt J c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że partnerstwa nie 
należy oceniać pod względem kosztu 
alternatywnego ani uzasadnienia kosztu 
procesów integracyjnych, lecz raczej pod 
względem jego wartości społecznej i 
obywatelskiej,
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Or. en

Poprawka 33
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt J d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze, że ściślejsze 
partnerstwo z uniwersytetami i 
instytucjami edukacji policealnej lub 
technologicznej, jak również 
zaangażowanie sektora prywatnego może 
wpływać korzystnie na strategie w ramach 
agendy lizbońskiej,

Or. en

Poprawka 34
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt J e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Je. mając na uwadze, że nadal nie 
wykorzystano wielu potencjalnych 
korzyści płynących z partnerstwa 
publiczno-prywatnego,

Or. en

Poprawka 35
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Punkt J f preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Jf. mając na uwadze, że partnerstwo 
oznacza uwzględnianie wszystkich 
społeczności i grup narodowych oraz ich 
przedstawicieli,

Or. en

Poprawka 36
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej struktury 
poszczególnych europejskich funduszy 
(funduszy strukturalnych, wspólnotowego 
programu badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego i 
miejskiego;

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej struktury 
poszczególnych europejskich funduszy 
(funduszy strukturalnych, wspólnotowego 
programu badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego i 
miejskiego; ponadto w celu osiągnięcia 
tego wyższego poziomu koordynacji zaleca 
organizowanie regularnych spotkań (co 
najmniej raz w roku) wyższych 
urzędników władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych w celu 
omawiania wprowadzenia bardziej 
wydajnego systemu zarządzania oraz 
trwających i przyszłych przedsięwzięć w 
zakresie rozwoju regionalnego;

Or. en
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Poprawka 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej 
struktury poszczególnych europejskich 
funduszy (funduszy strukturalnych, 
wspólnotowego programu badań 
naukowych i rozwoju, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego itp.) 
mających na celu wspieranie rozwoju 
regionalnego i miejskiego;

1. zwraca się do państw członkowskich 
oraz do władz regionalnych i lokalnych o 
korzystanie z możliwości poszczególnych 
europejskich funduszy (funduszy 
strukturalnych, wspólnotowego programu 
badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) celem zapewnienia 
zintegrowanego wsparcia;

Or. de

Poprawka 38
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej struktury 
poszczególnych europejskich funduszy
(funduszy strukturalnych, wspólnotowego 
programu badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego i 
miejskiego;

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszego 
określenia obszarów wsparcia (funduszy 
strukturalnych, wspólnotowego programu 
badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego i 
miejskiego;

Or. pl

Adlib Express Watermark



AM\736254PL.doc 21/68 PE409.748v01-00

PL

Poprawka 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej struktury 
poszczególnych europejskich funduszy 
(funduszy strukturalnych, wspólnotowego 
programu badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego i 
miejskiego;

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej struktury 
poszczególnych europejskich funduszy 
(funduszy strukturalnych, wspólnotowego 
programu badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego, w tym 
także miejskiego;

Or. pl

Poprawka 40
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej 
struktury poszczególnych europejskich 
funduszy (funduszy strukturalnych, 
wspólnotowego programu badań 
naukowych i rozwoju, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego itp.) 
mających na celu wspieranie rozwoju 
regionalnego i miejskiego;

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej 
koordynacji różnych europejskich 
funduszy (funduszy strukturalnych, 
wspólnotowego programu badań
naukowych i rozwoju, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego itp.) 
mających na celu wspieranie rozwoju 
regionalnego i miejskiego;

Or. pl
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Poprawka 41
Jana Bobošíková

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o zapewnienie lepszej struktury 
poszczególnych europejskich funduszy 
(funduszy strukturalnych, wspólnotowego 
programu badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego i 
miejskiego;

1. zwraca się do Komisji, Rady i państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych 
i lokalnych o powiązanie i zapewnienie 
lepszej struktury poszczególnych 
europejskich funduszy (funduszy 
strukturalnych, wspólnotowego programu 
badań naukowych i rozwoju, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego itp.) mających na celu 
wspieranie rozwoju regionalnego i 
miejskiego;

Or. cs

Poprawka 42
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie planowania;

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie planowania, 
a w celu osiągnięcia prawdziwego 
podejścia oddolnego wzywa je do zbadania 
środków na rzecz ściślejszej współpracy i 
bliższych kontaktów z władzami 
centralnymi;

Or. en
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Poprawka 43
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie planowania;

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
egzekwowania od organów krajowych, 
odpowiadających w obecnym okresie 
planowania za programy operacyjne, 
stosowania zintegrowanego podejścia;

Or. de

Poprawka 44
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie planowania;

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia poprzez stowarzyszenia krajowe 
i europejskie w obecnym okresie 
planowania;

Or. en

Poprawka 45
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie planowania;

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie 
programowania;
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Or. pl

Poprawka 46
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie planowania;

2. zachęca władze regionalne i lokalne do 
częstszego stosowania zintegrowanego 
podejścia w obecnym okresie 
programowania;

Or. pl

Poprawka 47
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. proponuje, aby w ramach przyszłej 
polityki spójności zasada zintegrowanego 
podejścia była obowiązkowa; 

3. proponuje, aby w ramach przyszłej 
polityki spójności zasada zintegrowanego 
podejścia była obowiązkowa; uważa, że 
stosowanie tej zasady trzeba rozpocząć w 
określonych ramach czasowych, które 
należy uzgodnić po konsultacjach z 
każdym państwem członkowskim z 
osobna;

Or. el

Poprawka 48
Jana Bobošíková

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. proponuje, aby w ramach przyszłej 
polityki spójności zasada zintegrowanego 
podejścia była obowiązkowa;

3. proponuje, aby w ramach przyszłej 
polityki spójności większy nacisk 
kładziono na zasadę podejścia 
zintegrowanego;

Or. cs

Poprawka 49
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

skreślony

Or. pl

Poprawka 50
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Funduszu Spójności, 
a także przedsięwzięć finansowanych na 
mocy rozporządzenia w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich w ramach 
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drugiego filaru WPR;

Or. en

Poprawka 51
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić
ocenę wykonalności połączenia w przyszłej 
polityce spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

Or. pl

Poprawka 52
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER i Fundusz Spójności;

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\736254PL.doc 27/68 PE409.748v01-00

PL

Poprawka 53
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności po roku 2013
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Funduszu Spójności;

Or. en

Poprawka 54
Jana Bobošíková,

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności przeprowadzić 
ocenę wykonalności włączenia w przyszłą 
politykę spójności 2014-2020 
poszczególnych europejskich funduszy, 
m.in. FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

4. proponuje, aby w celu uproszczenia i 
zwiększenia skuteczności włączyć w 
przyszłą politykę spójności 2014-2020 
poszczególne europejskie fundusze, m.in. 
FEDER, EFS i Fundusz Spójności;

Or. cs

Poprawka 55
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne 
rozpatrzenie, we współpracy z władzami 

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne podjęcie 
działań, we współpracy z władzami 
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regionalnymi i lokalnymi, kwestii
uproszczenia procedur realizacji polityki 
spójności w celu zmniejszenia 
biurokratycznego obciążenia 
zainteresowanych podmiotów;

regionalnymi i lokalnymi, uwzględniając 
sugestie i opinie potencjalnych 
beneficjentów, w zakresie uproszczenia 
procedur realizacji polityki spójności w 
celu zmniejszenia biurokratycznego 
obciążenia zainteresowanych podmiotów;

Or. pl

Poprawka 56
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie, 
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii uproszczenia procedur 
realizacji polityki spójności w celu 
zmniejszenia biurokratycznego obciążenia 
zainteresowanych podmiotów;

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie,
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii uproszczenia procedur 
realizacji polityki spójności podlegającego 
ustalonym ramom czasowym zakończenia 
konsultacji, których wyniki Komisja 
powinna ujawnić, w celu zmniejszenia 
biurokratycznego obciążenia 
zainteresowanych podmiotów;

Or. el

Poprawka 57
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie, 
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii uproszczenia procedur 
realizacji polityki spójności w celu 
zmniejszenia biurokratycznego obciążenia 

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie, 
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii uproszczenia procedur 
realizacji polityki spójności w celu 
zmniejszenia biurokratycznego obciążenia 
zainteresowanych podmiotów; zaleca 
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zainteresowanych podmiotów; większą elastyczność prawodawstwa 
Wspólnoty w sposobie stosowania 
przepisów na miejscu;

Or. en

Poprawka 58
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie, 
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii uproszczenia procedur 
realizacji polityki spójności w celu 
zmniejszenia biurokratycznego obciążenia 
zainteresowanych podmiotów;

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie, 
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii uproszczenia procedur 
realizacji polityki spójności w celu
zmniejszenia biurokratycznego obciążenia 
zainteresowanych podmiotów oraz ich 
potrzeb w zakresie szkolenia; zauważa 
ponadto, że w pełni przejrzyste procesy, a 
także ustanawianie standardowych i 
jasnych procedur stanowią elementy 
dobrego zarządzania;

Or. en

Poprawka 59
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie, 
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii uproszczenia procedur 
realizacji polityki spójności w celu 
zmniejszenia biurokratycznego obciążenia 
zainteresowanych podmiotów;

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o niezwłoczne rozpatrzenie, 
we współpracy z władzami regionalnymi i 
lokalnymi, kwestii racjonalizacji i
uproszczenia procedur realizacji polityki 
spójności w celu zmniejszenia 
biurokratycznego obciążenia 
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zainteresowanych podmiotów;

Or. pl

Poprawka 60
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje do Komisji o promowanie 
stosowania art. 56 rozporządzenia 
ogólnego Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, który przewiduje 
przekazywanie wkładów rzeczowych na 
przedsięwzięcia współfinansowane przez 
UE,

Or. en

Poprawka 61
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
sporządzenie bilansu wdrożenia zasady 
partnerstwa przez państwa członkowskie w 
ramach sporządzania narodowych 
strategicznych ram odniesienia (NSRO) i 
programów operacyjnych, określając 
czynniki powodzenia lub porażki 
zarządzania;

6. wzywa Komisję do sporządzenia bilansu 
wdrożenia zasady partnerstwa przez 
państwa członkowskie w ramach 
sporządzania narodowych strategicznych 
ram odniesienia (NSRO) i programów 
operacyjnych oraz do przestawienia go 
Parlamentowi, określając czynniki 
powodzenia lub porażki zarządzania oraz 
do zbadania w szczególności, w jakim 
stopniu opinie i sugestie partnerów zostały 
uwzględnione przy sporządzaniu 
programów operacyjnych;
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Or. de

Poprawka 62
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
sporządzenie bilansu wdrożenia zasady 
partnerstwa przez państwa członkowskie w 
ramach sporządzania narodowych 
strategicznych ram odniesienia (NSRO) i 
programów operacyjnych, określając 
czynniki powodzenia lub porażki 
zarządzania;

6. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
sporządzenie bilansu wdrożenia zasady 
partnerstwa przez państwa członkowskie w 
ramach sporządzania narodowych 
strategicznych ram odniesienia (NSRO) i 
programów operacyjnych, określając 
czynniki powodzenia lub porażki 
zarządzania; zauważa, że zaangażowanie 
partnerów przyczynia się do rozwoju 
potencjału instytucjonalnego na szczeblu 
sektorowym i terytorialnym, a także 
stwarza okazje do poprawy w zakresie 
innowacji i uczenia się przy przekraczaniu 
granic organizacyjnych;

Or. en

Poprawka 63
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych ułatwiających 
wprowadzenie w życie skutecznych 
partnerstw w poszanowaniu ram 
instytucjonalnych właściwych dla każdego 
państwa członkowskiego;

7. zachęca Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych ułatwiających 
wprowadzenie w życie skutecznych 
partnerstw oraz do zagwarantowania 
większego zaangażowania obywateli i 
organizacji lokalnych w lokalną 
demokrację w ramach partnerstwa
wielopoziomowego w poszanowaniu ram 
instytucjonalnych właściwych dla każdego 
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państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 64
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych ułatwiających 
wprowadzenie w życie skutecznych 
partnerstw w poszanowaniu ram 
instytucjonalnych właściwych dla każdego 
państwa członkowskiego;

7. zachęca Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych, w tym 
wskazania instrumentów, narzędzi i 
dobrych praktyk ułatwiających 
wprowadzenie w życie skutecznych 
partnerstw w poszanowaniu ram 
instytucjonalnych właściwych dla każdego 
państwa członkowskiego;

Or. pl

Poprawka 65
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych ułatwiających 
wprowadzenie w życie skutecznych 
partnerstw w poszanowaniu ram 
instytucjonalnych właściwych dla każdego 
państwa członkowskiego;

7. zachęca Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych zawierających 
jasną definicję i jasne kryteria oceny oraz 
ułatwiających wprowadzenie w życie 
skutecznych partnerstw w poszanowaniu 
ram instytucjonalnych właściwych dla 
każdego państwa członkowskiego;

Or. fr
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Poprawka 66
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych ułatwiających 
wprowadzenie w życie skutecznych 
partnerstw w poszanowaniu ram 
instytucjonalnych właściwych dla każdego 
państwa członkowskiego;

7. wzywa Komisję Europejską do 
sporządzenia wytycznych dotyczących 
wprowadzania w życie skutecznych 
partnerstw zgodnie z art. 11 
rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych w poszanowaniu ram 
instytucjonalnych właściwych dla każdego 
państwa członkowskiego;

Or. de

Poprawka 67
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do Komisji i Rady o 
ustanowienie obowiązku przeznaczenia 
przynajmniej 2 % zasobów EFS lub 
zasobów z pomocy technicznej w ramach 
wszystkich funduszy na realizację zasady 
partnerstwa;

Or. pl

Poprawka 68
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że bardziej złożone procesy 
decyzyjne i struktury administracyjne 
mogą obarczyć partnerów społecznych i 
odpowiednie organizacje pozarządowe 
nadmiernymi wymogami;

Or. en

Poprawka 69
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że partnerstwo może 
przyczynić się do skuteczności, 
wydajności, zgodności z prawem i 
przejrzystości działania funduszy 
strukturalnych, a także do zobowiązania 
do osiągnięcia przez programy założonych 
rezultatów oraz praw do ich własności;

Or. en

Poprawka 70
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału;

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału poprzez 
wcześniejsze przekazywanie partnerom 
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w rozumieniu art. 11 rozporządzenia 
w sprawie funduszy strukturalnych 
informacji dostępnych władzom oraz 
poprzez udostępnienie im jasno określonej 
kwoty w ramach pomocy technicznej na 
cele szkoleniowe, zwiększenie potencjału i 
profesjonalizację działań w ramach 
partnerstwa;

Or. de

Poprawka 71
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału;

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
władz zarządzających o zagwarantowanie 
odpowiednich środków finansowych i 
organizacyjnych zarówno na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym oraz 
lokalnym w celu zwiększenia tego 
potencjału;

Or. pl

Poprawka 72
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
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władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału;

władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału, który 
może poprawić skuteczność programu 
poprzez skuteczniejszy wybór projektu;

Or. en

Poprawka 73
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału;

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału; w 
szczególności do tworzenia kapitału 
społecznego;

Or. en

Poprawka 74
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
władz zarządzających o przyczynienie się 
do zwiększenia tego potencjału;

8. stwierdza, że proces partnerstwa może 
działać wyłącznie pomiędzy partnerami 
posiadającymi niezbędne kompetencje i 
zasoby, w związku z czym zwraca się do 
instytucji zarządzających o przyczynienie 
się do zwiększenia tego potencjału;

Or. pl
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Poprawka 75
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. dostrzega ważną rolę wolontariatu w 
procesie partnerstwa i wzywa Komisję 
oraz państwa członkowskie do wspierania 
i ułatwiania wartościowej pracy 
wolontariuszy, przez którą wnoszą oni 
swój wkład w ten proces;

Or. en

Poprawka 76
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że proces partnerstwa może 
być skuteczny jedynie, jeżeli jest procesem 
otwartym i integrującym, a także 
reprezentatywnym; w tym kontekście 
proponuje, aby w wytycznych 
wspomnianych w punkcie 7 preambuły 
podjęto w sposób szczegółowy kwestię 
wyboru partnera;

Or. en

Poprawka 77
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w przyszłym 
okresie planowania;

skreślony

Or. pl

Poprawka 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, zauważa, 
że odbyło się to tylko formalnie bez 
profesjonalnego zarządzania czy 
poważnych starań ze strony władz o 
wprowadzenie sugestii uczestników; w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

Or. de
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Poprawka 79
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także podkreśla, że udział 
władz regionalnych i lokalnych, a także 
społeczeństwa obywatelskiego pomoże 
usankcjonować proces decyzyjny poprzez 
zrównoważenie wszelkich szczególnych 
wpływów politycznych; stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący; w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

Or. en

Poprawka 80
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w zakresie 
programowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania programów
operacyjnych na lata 2007-2013 nie był
znaczący, w związku z czym zwraca się do 
Komisji o określenie dobrych praktyk w 
celu zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie programowania;

Or. pl
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Poprawka 81
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami oraz 
organizacjami pozarządowymi w sprawie 
planowania, a także stwierdza, 
że publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, 
w związku z czym zwraca się do Komisji o 
stworzenie możliwości korzystania z
dobrych praktyk w celu zwiększenia 
udziału obywateli w przyszłym okresie 
planowania;

Or. pl

Poprawka 82
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w przyszłym 
okresie planowania;

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
konsultacjach oraz zagwarantowania 
pełniejszego uwzględnienia 
przedmiotowych wniosków przy ustalaniu 
priorytetów dotyczących przyszłego okresu 
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planowania;

Or. ro

Poprawka 83
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami i organizacjami 
reprezentującymi społeczeństwo 
obywatelskie w sprawie planowania, a 
także stwierdza, że publiczny udział na 
etapie przygotowywania planów 
operacyjnych na lata 2007-2013 nie był 
znaczący, w związku z czym zwraca się do 
Komisji o określenie dobrych praktyk w 
celu zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

Or. fr

Poprawka 84
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był znaczący, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o 
określenie dobrych praktyk w celu 
zwiększenia udziału obywateli w 
przyszłym okresie planowania;

9. przypomina o obowiązku publicznych 
konsultacji z obywatelami w sprawie 
planowania, a także stwierdza, że 
publiczny udział na etapie 
przygotowywania planów operacyjnych na 
lata 2007-2013 nie był tak znaczący, jak 
tego oczekiwano, w związku z czym 
zwraca się do Komisji o określenie 
dobrych praktyk w celu zwiększenia 
udziału obywateli w przyszłym okresie 
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planowania;

Or. el

Poprawka 85
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. nakłada na instytucje zarządzające 
obowiązek informowania partnerów o 
sposobie i poziomie uwzględnienia uwag 
zgłoszonych przez nich na różnych 
etapach procesu programowania funduszy 
strukturalnych;

Or. pl

Poprawka 86
Jana Bobošíková

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. apeluje do państw członkowskich o 
przeprowadzanie regularnych konsultacji 
z obywatelami w sprawie przygotowania 
polityki spójności na okres 2014-2020;

Or. cs

Poprawka 87
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym w ocenę i spotkania 
komisji nadzoru programów 
operacyjnych;

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, poczynając od 
opracowania strategii rozwoju danego 
obszaru, przygotowania programów 
operacyjnych, udział w posiedzeniach 
komitetów monitorujących, a także w 
procesie ewaluacji wdrażania programów 
operacyjnych, w celu lepszego 
wykorzystania lokalnych potencjałów, 
doświadczeń i lokalnego know how;

Or. pl

Poprawka 88
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Poprawka ta dotyczy jedynie tekstu bułgarskiego.

Or. bg

Poprawka 89
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym w ocenę i spotkania 

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym w ocenę i spotkania 
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komisji nadzoru programów operacyjnych; komisji nadzoru programów operacyjnych; 
przypomina o pozytywnym wpływie
partnerstwa na poprawę procedur 
planowania i realizacji administracji 
publicznej odpowiedzialnej za fundusze 
strukturalne oraz o tym, że stworzyło ono 
nowe ramy instytucjonalne oparte na 
szeregu współpracujących ze sobą sieci 
lub stosunków z różnymi partnerami 
społecznymi i gospodarczymi; zauważa, że 
poprzez zaangażowanie dużej grupy 
uczestników dostępnych jest więcej 
doświadczeń, które można wykorzystać 
podczas cyklu planowania programów 
dotyczących funduszy strukturalnych i 
które mogą przyczynić się do poprawy 
skuteczności opracowywania, 
monitorowania i oceny programów;

Or. en

Poprawka 90
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym w ocenę i spotkania 
komisji nadzoru programów 
operacyjnych;

10. zwraca się do państw członkowskich i 
instytucji zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym w ocenę i 
posiedzenia komitetów monitorujących
programy operacyjne;

Or. pl

Poprawka 91
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym w ocenę i spotkania 
komisji nadzoru programów operacyjnych;

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów w odpowiednim 
czasie we wszystkie etapy planowania w 
zakresie funduszy strukturalnych, w tym w 
ocenę i spotkania komisji nadzoru 
programów operacyjnych, jak i podczas 
sporządzania dokumentów przetargowych, 
wyboru projektów i ich oceny;

Or. en

Poprawka 92
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe 
zaangażowanie partnerów we wszystkie 
etapy planowania w zakresie funduszy 
strukturalnych, w tym w ocenę i spotkania 
komisji nadzoru programów operacyjnych;

10. zwraca się do państw członkowskich i 
władz zarządzających o większe i 
wcześniejsze zaangażowanie partnerów we 
wszystkie etapy planowania i realizacji
funduszy strukturalnych, w tym w ocenę i 
spotkania komisji nadzoru programów 
operacyjnych;

Or. de

Poprawka 93
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Tytuł po ustępie 10 (nowym) i ustępie 10 a (nowym)

Projekt rezolucji Poprawka

Narzędzia skutecznego partnerstwa
10a. zwraca się do wszystkich władz 
państw członkowskich odpowiedzialnych 
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za realizację programów funduszy 
strukturalnych, aby wdrażały partnerstwo 
ustanowione w art. 11 rozporządzenia w 
sprawie funduszy strukturalnych 
przynajmniej według następujących 
zasad:
– wszyscy partnerzy są wybierani na 
podstawie przejrzystej procedury,
– w realizację wszystkich programów 
funduszy strukturalnych są zaangażowani 
przynajmniej ci partnerzy, których udział 
przewiduje art. 11 rozporządzania w 
sprawie funduszy strukturalnych,
– wszyscy partnerzy otrzymują równy 
status i prawo do głosu w komisji 
nadzoru,
– wszyscy partnerzy otrzymują wszystkie 
istotne dokumenty odpowiednio wcześniej 
przed posiedzeniem komisji nadzoru, 
– władze ustalają wraz z partnerami 
przejrzysty mechanizm udzielania
odpowiedzi na komentarze i sugestie 
partnerów, 
– wszyscy partnerzy są włączeni w 
ustalanie kryteriów, według których 
wyłania się projekty w ramach działań 
związanych z programami operacyjnymi, 
– wszyscy partnerzy otrzymują kompletne 
protokoły posiedzeń komisji nadzoru, 
– wszyscy partnerzy otrzymują zwrot 
kosztów podróży za udział w 
posiedzeniach komisji nadzoru;

Or. de

Poprawka 94
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że nowe państwa 
członkowskie nie stosowały się w pełni do 
zasady partnerstwa i dlatego jej 
wprowadzenie można było stopniowo 
usprawnić w wyniku nacisków 
ponadnarodowych oraz nacisków na 
niższym szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 95
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca państwa członkowskie do 
zapewnienia lepszej współpracy pomiędzy 
sektorem publicznym i prywatnym poprzez 
tworzenie partnerstw publiczno -
prywatnych przy wdrażaniu funduszy 
strukturalnych w celu zwiększenia 
możliwości, skuteczności i efektywności 
realizacji programów operacyjnych;

Or. pl

Poprawka 96
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że zaangażowanie 
partnerów w fazę planowania stanowi 
zasadniczy warunek skutecznej realizacji 
programów, łącznie z tworzeniem 
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partnerstw publiczno-prywatnych.

Or. bg

Poprawka 97
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. domaga się, aby kolejne 
rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych zawierały szczegółowe 
przepisy mające na celu nadanie 
stosowaniu zasady partnerstwa mocy 
prawnie wiążącej, a tam, gdzie to 
konieczne, łącznie z łatwo 
weryfikowalnymi kryteriami;

Or. en

Poprawka 98
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. proponuje włączenie wymiaru 
zarządzania w ramach linii 4.1 pierwszego 
programu działania w zakresie wdrażania 
agendy terytorialnej, który przewiduje 
opracowanie przez ORATE nowych 
wskaźników spójności terytorialnej;

12. proponuje włączenie wymiaru 
zarządzania w ramach linii 4.1 pierwszego 
programu działania w zakresie wdrażania 
agendy terytorialnej, który przewiduje 
opracowanie przez ESPON nowych 
wskaźników spójności terytorialnej;

Or. pl

Adlib Express Watermark



AM\736254PL.doc 49/68 PE409.748v01-00

PL

Poprawka 99
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wyraża pogląd, że skuteczne 
zarządzanie wielopoziomowe musi się 
opierać na podejściu oddolnym i dlatego 
wzywa państwa członkowskie (lub 
regiony) do sporządzenia i wdrożenia 
strategii rozwojowych dla regionów (lub 
miast), przy jednoczesnym opracowaniu 
planów działań związanych z funduszami 
strukturalnymi;

Or. en

Poprawka 100
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
decentralizacji procesu wdrażania polityki 
spójności, aby umożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
wielopoziomowego zarządzania przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, a 
także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji;

13. zachęca państwa członkowskie, aby 
wykorzystując w pełni możliwości dopłaty 
globalnej zdecentralizowały proces 
wdrażania polityki spójności, aby 
umożliwić prawidłowe funkcjonowanie 
systemu wielopoziomowego zarządzania 
przy poszanowaniu zasady pomocniczości, 
a także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji;

Or. de
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Poprawka 101
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
decentralizacji procesu wdrażania polityki 
spójności, aby umożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
wielopoziomowego zarządzania przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, a 
także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji;

13. zachęca państwa członkowskie do 
decentralizacji procesu wdrażania polityki 
spójności, aby umożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
wielopoziomowego zarządzania, z 
uwzględnieniem zasady partnerstwa i przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, a 
także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji;

Or. pl

Poprawka 102
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
decentralizacji procesu wdrażania polityki 
spójności, aby umożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
wielopoziomowego zarządzania przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, a 
także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji;

13. zachęca państwa członkowskie do 
decentralizacji wdrażania i realizowania
procesu polityki spójności, aby umożliwić 
prawidłowe funkcjonowanie systemu 
wielopoziomowego zarządzania przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, a 
także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji;

Or. pl
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Poprawka 103
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca państwa członkowskie do 
decentralizacji procesu wdrażania polityki 
spójności, aby umożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
wielopoziomowego zarządzania przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, a 
także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji;

13. zachęca państwa członkowskie do 
decentralizacji procesu wdrażania polityki 
spójności, aby umożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie systemu 
wielopoziomowego zarządzania przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości, a 
także zwraca się do nich o podjęcie 
niezbędnych działań w zakresie 
decentralizacji zarówno na szczeblu 
ustawodawczym, jak i budżetowym;

Or. ro

Poprawka 104
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że regionalny i lokalny 
potencjał administracyjny oraz jego 
stabilność i ciągłość stanowią warunek 
konieczny do wydajnej absorpcji funduszy 
oraz zagwarantowania ich maksymalnej 
skuteczności; apeluje do państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich struktur administracyjnych 
i kapitału ludzkiego w zakresie rekrutacji, 
wynagrodzenia, szkolenia, zasobów, 
procedur, przejrzystości i dostępności;

Or. en
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Poprawka 105
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa właściwe organy do 
zmaksymalizowania wysiłków mających 
na celu zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego w proces planowania 
polityki na możliwie najwcześniejszym 
jego etapie, a także zachęca władze 
europejskie i krajowe do inicjowania 
większej liczby kampanii informujących 
władze regionalne i lokalne oraz obywateli 
o ich roli i wpływie na europejski proces 
decyzyjny;

Or. en

Poprawka 106
Jana Bobošíková

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
powierzenia zarządzania funduszami 
strukturalnymi władzom regionalnym i 
lokalnym w celu ich włączenia w 
większym stopniu w przygotowanie i 
realizację programów operacyjnych, lub
przynajmniej do przyznania tym władzom 
dotacji globalnych, które umożliwią im 
pełny udział w mechanizmie 
wielopoziomowego zarządzania;

14. zachęca państwa członkowskie do 
powierzenia zarządzania funduszami 
strukturalnymi władzom regionalnym i 
lokalnym w celu ich włączenia w 
większym stopniu w przygotowanie i 
realizację programów operacyjnych;

Or. cs
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Poprawka 107
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
powierzenia zarządzania funduszami 
strukturalnymi władzom regionalnym i 
lokalnym w celu ich włączenia w 
większym stopniu w przygotowanie i 
realizację programów operacyjnych, lub 
przynajmniej do przyznania tym władzom 
dotacji globalnych, które umożliwią im 
pełny udział w mechanizmie 
wielopoziomowego zarządzania;

14. zachęca państwa członkowskie do 
powierzenia zarządzania funduszami 
strukturalnymi władzom regionalnym i 
lokalnym na podstawie uzgodnionych 
warunków i kryteriów, które 
przedmiotowe władze muszą spełniać, w 
celu ich włączenia w większym stopniu w 
przygotowanie i realizację programów 
operacyjnych, lub przynajmniej do 
przyznania tym władzom dotacji 
globalnych, które umożliwią im pełny 
udział w mechanizmie wielopoziomowego 
zarządzania;

Or. el

Poprawka 108
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
powierzenia zarządzania funduszami 
strukturalnymi władzom regionalnym i 
lokalnym w celu ich włączenia w 
większym stopniu w przygotowanie i 
realizację programów operacyjnych, lub 
przynajmniej do przyznania tym władzom 
dotacji globalnych, które umożliwią im 
pełny udział w mechanizmie 
wielopoziomowego zarządzania; 

14. zachęca państwa członkowskie do 
powierzenia zarządzania funduszami 
strukturalnymi władzom regionalnym i 
lokalnym w celu ich włączenia w
większym stopniu oraz za pomocą 
oficjalnych struktur koordynacji w 
przygotowanie i realizację programów 
operacyjnych, lub przynajmniej do 
przyznania tym władzom dotacji 
globalnych, które umożliwią im pełny 
udział w mechanizmie wielopoziomowego 
zarządzania;

Or. en
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Poprawka 109
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zachęca państwa członkowskie do 
powierzenia zarządzania funduszami 
strukturalnymi władzom regionalnym i 
lokalnym w celu ich włączenia w 
większym stopniu w przygotowanie i 
realizację programów operacyjnych, lub 
przynajmniej do przyznania tym władzom 
dotacji globalnych, które umożliwią im 
pełny udział w mechanizmie 
wielopoziomowego zarządzania;

14. zachęca państwa członkowskie, aby w 
ramach globalnej dopłaty powierzyły 
zarządzanie funduszami strukturalnymi 
władzom regionalnym i lokalnym w celu 
ich włączenia w większym stopniu w 
przygotowanie i realizację programów 
operacyjnych, lub przynajmniej aby 
przyznały tym władzom dotacje globalne, 
które umożliwią im pełny udział w 
mechanizmie wielopoziomowego 
zarządzania;

Or. de

Poprawka 110
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę lepszego 
zdefiniowania podziału kompetencji 
poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w realizację polityki 
spójności w celu uniknięcia nakładania 
się zadań, a co za tym idzie do 
usprawnienia i zwiększenia efektywności 
realizacji polityki spójności;

Or. pl
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Poprawka 111
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję, Radę, państwa 
członkowskie oraz władze regionalne i 
lokalne do ciężkiej pracy na rzecz 
poprawy koordynacji między różnymi 
szczeblami zarządzania oraz realizacji 
cyklu programów w odniesieniu do 
przyswajania pomocy UE, a także 
koordynacji strategii politycznych, które 
stanowią część działań strukturalnych.

Or. bg

Poprawka 112
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca się do państw członkowskich, 
które nie dostosowały dotychczas 
krajowych przepisów umożliwiających 
wprowadzenie Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
(EUWT), aby jak najszybciej to uczyniły;

15. zwraca się do państw członkowskich, 
które nie dostosowały dotychczas 
krajowych przepisów umożliwiających 
wprowadzenie Europejskiego 
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
(EUWT), aby jak najszybciej to uczyniły; 
wzywa państwa członkowskie, by 
zagwarantowały, że wspólny organ 
zarządzający EUWT jest organem 
zdecentralizowanym, oferującym 
jednocześnie promotorom doradztwo na 
miejscu;

Or. de
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Poprawka 113
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
nie podważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

skreślony

– na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast i okolicznych obszarów 
wiejskich,
– na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak masywy górskie, tereny 
zalewowe rzek, strefy przybrzeżne;

Or. de

Poprawka 114
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

16. 16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
prosząc ją jednocześnie o sprawdzenie, 
który poziom NUTS jest najbardziej 
adekwatny, o poszukiwanie 
najwłaściwszego obszaru do wdrożenia 
prawdziwie zintegrowanej polityki rozwoju 
terenów zgodnie z subiektywnym 
doświadczeniem i terenów w fazie 
projektowania, w szczególności:

- na poziomie ośrodków 
zamieszkania i pracy, czyli miast i 

- na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast i okolicznych obszarów 
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okolicznych obszarów wiejskich, wiejskich,
- na poziomie obszarów 
wymagających specyficznego podejścia 
tematycznego, takich jak masywy górskie, 
tereny zalewowe rzek, strefy przybrzeżne; 

- na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak masywy górskie, tereny 
zalewowe rzek, strefy przybrzeżne;

- na szczeblu władz lokalnych, o 
opracowanie podejść dotyczących 
konkretnych obszarów;

Or. en

Poprawka 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
terytorialnie obszaru, w którym byłaby 
wdrażana zintegrowana polityka rozwoju 
terenów zgodnie z nabytym
doświadczeniem oraz obszarów, które 
stanowią bazę dla projektów.

Or. pl

Poprawka 116
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
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zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

- na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast i okolicznych obszarów 
wiejskich,

na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast i okolicznych obszarów 
wiejskich,

- na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak masywy górskie, tereny 
zalewowe rzek, strefy przybrzeżne;

na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak, masywy górskie, duże obszary 
leśne, parki narodowe tereny zalewowe 
rzek, strefy przybrzeżne, czy obszary 
zdegradowane ekologicznie;

Or. pl

Poprawka 117
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

- na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast i okolicznych obszarów 
wiejskich,

- na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast, przedmieść i 
okolicznych obszarów wiejskich, 

- na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak masywy górskie, tereny 
zalewowe rzek, strefy przybrzeżne;

- na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak masywy górskie, tereny 
zalewowe rzek, strefy przybrzeżne;

Or. ro
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Poprawka 118
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

16. zwraca się do Komisji Europejskiej, 
niepodważając znaczenia poziomu NUTS 
II, o poszukiwanie najwłaściwszego 
obszaru do wdrożenia prawdziwie 
zintegrowanej polityki rozwoju terenów 
zgodnie z subiektywnym doświadczeniem i 
terenów w fazie projektowania, w 
szczególności:

- na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast i okolicznych obszarów 
wiejskich,

- na poziomie ośrodków zamieszkania i 
pracy, czyli miast i okolicznych obszarów 
wiejskich,

- na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak masywy górskie, tereny 
zalewowe rzek, strefy przybrzeżne; 

- na poziomie obszarów wymagających 
specyficznego podejścia tematycznego, 
takich jak masywy górskie, tereny 
zalewowe rzek, strefy przybrzeżne i 
regiony wyspowe; 

Or. el

Poprawka 119
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. stwierdza, że nie istnieje w Radzie 
organ zajmujący się polityką spójności, 
który zapewniłby strategiczny nadzór nad 
tą polityką, stanowiącą pierwszą pozycję w 
budżecie Unii Europejskiej; zwraca się w 
związku z tym do państw członkowskich o 
przewidzenie w ramach posiedzeń Rady 
specjalnych posiedzeń ministrów 
odpowiedzialnych za politykę spójności;

18.stwierdza, że nie istnieje w Radzie 
organ zajmujący się polityką regionalną, 
który zapewniłby strategiczny nadzór nad 
tą polityką, stanowiącą pierwszą pozycję w 
budżecie Unii Europejskiej; zwraca się w 
związku z tym do państw członkowskich o 
przewidzenie w ramach posiedzeń Rady 
specjalnych posiedzeń ministrów 
odpowiedzialnych za politykę regionalną;
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Or. pl

Poprawka 120
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
w Komisji grup międzyresortowych, takich 
jak grupa „miejska” i grupa ds. 
„zintegrowanego podejścia”; zwraca się 
zatem do Komisji o rozszerzenie tej 
koncepcji pracy przekrojowej oraz o 
regularne informowanie Parlamentu o 
wynikach prac tych grup;

19. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
w Komisji grup międzyresortowych, takich 
jak grupa „miejska” i grupa ds. 
„zintegrowanego podejścia”; zwraca się 
zatem do Komisji o rozszerzenie tej 
koncepcji pracy przekrojowej oraz o 
regularne informowanie Parlamentu, 
Komitetu Regionów oraz władz 
regionalnych i lokalnych o wynikach prac 
tych grup;

Or. en

Poprawka 121
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa państwa członkowskie do 
usprawnienia działania bezpośrednich 
kanałów komunikacji między Komisją a 
rządami niższego szczebla krajowego;

Or. en

Poprawka 122
Jana Bobošíková

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca Komitet Regionów do 
zwiększenia działań mających na celu 
rozwój praktyki zarządzania zarówno pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym;

21. Proponuje rozwiązanie Komitetu 
Regionów;

Or. cs

Poprawka 123
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Tytuł między ustępami 21 i 22

Projekt rezolucji Poprawka

Narzędzia promowania skutecznego 
zarządzania

Narzędzia promowania skutecznego 
zarządzania i partnerstwa

Or. pl

Poprawka 124
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie rozwoju 
działań edukacyjnych w zakresie 
zarządzania, we współpracy z 
państwowymi i prywatnymi organizacjami 
nauczania i szkolenia, aby stawić czoła 
poważnym wspólnotowym wyzwaniom;

22. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie rozwoju 
działań edukacyjnych w zakresie 
zarządzania, we współpracy z 
państwowymi i prywatnymi organizacjami 
nauczania i szkolenia, aby stawić czoła 
poważnym wspólnotowym wyzwaniom;

Or. pl
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Poprawka 125
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie rozwoju 
działań edukacyjnych w zakresie 
zarządzania, we współpracy z 
państwowymi i prywatnymi organizacjami 
nauczania i szkolenia, aby stawić czoła 
poważnym wspólnotowym wyzwaniom;

22. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie rozwoju 
działań edukacyjnych w zakresie 
zarządzania i partnerstwa, we współpracy 
z państwowymi i prywatnymi 
organizacjami nauczania i szkolenia, aby 
stawić czoła poważnym wspólnotowym 
wyzwaniom;

Or. pl

Poprawka 126
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o właściwe stosowanie 
planowania przestrzennego, aby pomogły 
w ułatwieniu osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju regionalnego;

Or. en

Poprawka 127
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do wyłonionych w 
wyborach przedstawicieli i urzędników 

23. zwraca się do przedstawicieli 
wyłonionych w wyborach i urzędników 
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administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej, zajmujących się zarządzaniem 
programami operacyjnymi polityki 
spójności, do wykorzystania zasobów 
finansowych na pomoc techniczną dla tych 
programów na cele szkoleniowe w zakresie 
zarządzania związanego z tymi 
programami, w szczególności „zarządzania 
projektem”;

administracji krajowych, regionalnych i 
lokalnych zajmujących się zarządzaniem 
programami operacyjnymi polityki 
spójności, do wykorzystania zasobów 
finansowych na pomoc techniczną dla tych 
programów w celu przygotowania się w 
zakresie zarządzania związanego z tymi 
programami, w szczególności „zarządzania 
projektem”;

Or. pl

Poprawka 128
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do wyłonionych w 
wyborach przedstawicieli i urzędników 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej, zajmujących się zarządzaniem 
programami operacyjnymi polityki 
spójności, do wykorzystania zasobów 
finansowych na pomoc techniczną dla tych 
programów na cele szkoleniowe w zakresie 
zarządzania związanego z tymi 
programami, w szczególności „zarządzania 
projektem”;

23. zwraca się do wyłonionych w 
wyborach przedstawicieli i urzędników 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej oraz do partnerów zgodnie z 
art. 11 rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych, zajmujących się 
zarządzaniem programami operacyjnymi 
polityki spójności, do wykorzystania 
zasobów finansowych na pomoc 
techniczną dla tych programów na cele 
szkoleniowe w zakresie zarządzania 
związanego z tymi programami, w 
szczególności „zarządzania projektem”;

Or. de

Poprawka 129
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do wyłonionych w 
wyborach przedstawicieli i urzędników 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej, zajmujących się zarządzaniem 
programami operacyjnymi polityki 
spójności, do wykorzystania zasobów 
finansowych na pomoc techniczną dla tych 
programów na cele szkoleniowe w zakresie 
zarządzania związanego z tymi 
programami, w szczególności „zarządzania 
projektem”;

23. zwraca się do wyłonionych w 
wyborach przedstawicieli i urzędników 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej, zajmujących się zarządzaniem 
programami operacyjnymi polityki 
spójności, do wykorzystania zasobów 
finansowych na pomoc techniczną dla tych 
programów na cele szkoleniowe w zakresie 
zarządzania związanego z tymi 
programami, w szczególności „zarządzania 
projektem”; wzywa Komisję do zwrócenia 
się do państw członkowskich o zdanie 
szczegółowego sprawozdania ze sposobu, 
w jaki wykorzystały one szczególne 
programy finansowe;

Or. el

Poprawka 130
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa państwa członkowskie i 
władze zarządzające do położenia 
większego nacisku na wymiar nauki o 
polityce, łącznie z fazą oceny i zdobytymi 
doświadczeniami, oraz do oszacowania jej 
raczej pod względem jej strategicznej 
wartości politycznej niż biurokratycznego 
zastosowania; jest zdania, że dalsze 
działania strategiczne na szczeblu 
europejskim cechujące się 
zorganizowanym sposobem identyfikacji 
najlepszych praktyk mogłyby przyczynić 
się do lepszej polityki i realizacji;

Or. en
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Poprawka 131
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że europejskie sieci wymiany 
dobrych praktyk powinny zwiększać swe 
działania w zakresie zarządzenia, 
przyczyniając się tym samym do 
zapewnienia ich większej operacyjności;

24. uważa, że europejskie sieci wymiany 
dobrych praktyk powinny zwiększać swe 
działania w zakresie zarządzenia i 
partnerstwa, w tym powinny zapewnić 
publiczny dostęp do wymiany doświadczeń 
we wszystkich językach UE, przyczyniając 
się tym samym do zapewnienia ich 
większej operacyjności;

Or. pl

Poprawka 132
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że europejskie sieci wymiany 
dobrych praktyk powinny zwiększać swe 
działania w zakresie zarządzenia, 
przyczyniając się tym samym do 
zapewnienia ich większej operacyjności;

24. uważa, że europejskie sieci wymiany 
najlepszych praktyk powinny zwiększać 
swe działania w zakresie zarządzenia, 
przyczyniając się tym samym do 
zapewnienia ich większej operacyjności;

Or. en

Poprawka 133
Jana Bobošíková

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
francuskiej prezydencji UE dotyczącą 

skreślony
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uruchomienia procesu opracowywania 
„modelu” zrównoważonego i 
współistniejącego miasta, a także zwraca 
się o uwzględnienie w tym modelu 
wymiaru zarządzania;

Or. cs

Poprawka 134
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
francuskiej prezydencji UE dotyczącą 
uruchomienia procesu opracowywania 
„modelu” zrównoważonego i 
współistniejącego miasta, a także zwraca
się o uwzględnienie w tym modelu 
wymiaru zarządzania;

25. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę
francuskiej prezydencji UE dotyczącą
uruchomienia procesu opracowywania 
„modelu” zrównoważonego i 
współistniejącego miasta, a także zwraca 
się o uwzględnienie w tym modelu 
wymiaru zarządzania i partnerstwa;

Or. pl

Poprawka 135
Jana Bobošíková

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
lokalnych wyłonionych w wyborach;

skreślony

Or. cs
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Poprawka 136
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
lokalnych wyłonionych w wyborach;

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
lokalnych wyłonionych w wyborach oraz 
dla partnerów zgodnie z art. 11 
rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych;

Or. de

Poprawka 137
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
lokalnych wyłonionych w wyborach;

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
samorządów regionalnych i lokalnych 
wyłonionych w wyborach;

Or. pl

Poprawka 138
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
lokalnych wyłonionych w wyborach;

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
regionalnych i lokalnych wyłonionych w 
wyborach;
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Or. en

Poprawka 139
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. proponuje utworzenie programu
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
lokalnych wyłonionych w wyborach;

26. proponuje utworzenie programu 
wymiany ERASMUS dla przedstawicieli 
lokalnych wyłonionych w wyborach i 
urzędników służby cywilnej;

Or. en
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