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Poprawka 1
Maria Petre

Projekt opinii
Tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

- podkreśla rolę regionów w rozwoju 
gospodarczym i społecznym i w związku 
z tym znaczenie instrumentu IPA 
w zakresie pomocy krajom Bałkanów 
Zachodnich w procesie demokratyzacji 
i transformacji gospodarczych 
i społecznych, jak również zbliżenia tych 
krajów do struktur UE

– podkreśla rolę regionów w rozwoju 
gospodarczym i społecznym i w związku 
z tym znaczenie instrumentu IPA 
w zakresie pomocy krajom Bałkanów 
Zachodnich w procesie demokratyzacji, 
transformacji gospodarczych 
i społecznych, dostosowania przepisów do 
norm europejskich, jak również zbliżenia 
tych krajów do struktur UE

Or. fr

Poprawka 2
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Tiret pierwsze a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– zwraca uwagę na występowanie dużych 
różnic w stosunkach gospodarczo-
handlowych z poszczególnymi krajami 
Bałkanów Zachodnich; w tym kontekście 
wzywa do wyciągnięcia niezbędnych 
wniosków z doświadczeń zdobytych 
w związku z dotychczasowym procesem 
rozszerzenia oraz zorientowania różnych 
elementów instrumentu IPA w bardziej 
elastyczny, w większym stopniu 
dostosowany do potrzeb i bardziej 
konkretny sposób na zrównoważony 
rozwój regionów; 

Or. de



PE414.257v01-00 4/8 AM\747384PL.doc

PL

Poprawka 3
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Tiret pierwsze b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– domaga się do wspierania w pierwszej 
kolejności krajowych planów rozwoju, 
które uwzględniają zarówno rozwój 
gospodarczy skupisk miejskich, jak 
i obszarów wiejskich, jednocześnie zwraca 
uwagę na szczególne znaczenie 
promowania odpowiednich programów 
edukacyjnych, kształceniowych 
i szkoleniowych; 

Or. de

Poprawka 4
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

- zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
instrumentowi IPA dodatkowych 
koniecznych środków finansowych w celu 
rozwoju ambitniejszych projektów 
i zapewnienia prawdziwego wsparcia na 
szczeblach lokalnym i regionalnym;

– zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
instrumentowi IPA dodatkowych 
koniecznych środków finansowych w celu 
rozwoju dostosowanych do potrzeb 
projektów oraz zapewnienia skutecznego 
i skoncentrowanego wsparcia na 
szczeblach lokalnym i regionalnym; 
podkreśla znaczenie projektów typu 
„people to people”, które nadają się 
szczególnie do bezpośredniego 
informowania obywateli o europejskiej 
wartości dodanej;

Or. de
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Poprawka 5
Maria Petre

Projekt opinii
Tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

- zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
instrumentowi IPA dodatkowych 
koniecznych środków finansowych w celu 
rozwoju ambitniejszych projektów 
i zapewnienia prawdziwego wsparcia na 
szczeblach lokalnym i regionalnym;

– zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o korzystanie z wszelkich 
dostępnych funduszy innych programów 
celem zapewnienia instrumentowi IPA 
dodatkowych koniecznych środków 
finansowych w celu rozwoju 
ambitniejszych projektów i zapewnienia 
prawdziwego wsparcia na szczeblach 
lokalnym i regionalnym;

Or. fr

Poprawka 6
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Tiret czwarte

Projekt opinii Poprawka

- z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednym z priorytetów IPA jest wkład 
w rozwój możliwości instytucjonalnych 
i administracyjnych na Bałkanach 
Zachodnich, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym, i zachęca 
Komisję do wzmocnienia tego obszaru 
działalności, tak aby zapewnić bodziec do 
rozwoju w zakresie sprawowania rządów 
i przygotować te kraje i regiony na 
przyjęcie środków strukturalnych 
w przyszłości;

– z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednym z priorytetów IPA jest wkład 
w rozwój możliwości instytucjonalnych 
i administracyjnych na Bałkanach 
Zachodnich, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym, i zachęca 
Komisję do wzmocnienia tego obszaru 
działalności, tak aby zapewnić bodziec do 
rozwoju w zakresie sprawowania rządów 
i przygotować te kraje i regiony na 
przyjęcie środków strukturalnych 
w przyszłości; wzywa Komisję do 
zapewnienia wysokiego stopnia 
przejrzystości w strukturze instytucji oraz 
do przyjęcia odpowiednich środków w celu 
przeciwdziałania korupcji;

Or. de
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Poprawka 7
Maria Petre

Projekt opinii
Tiret czwarte

Projekt opinii Poprawka

- z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednym z priorytetów IPA jest wkład 
w rozwój możliwości instytucjonalnych 
i administracyjnych na Bałkanach 
Zachodnich, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym, i zachęca 
Komisję do wzmocnienia tego obszaru 
działalności, tak aby zapewnić bodziec do 
rozwoju w zakresie sprawowania rządów 
i przygotować te kraje i regiony na 
przyjęcie środków strukturalnych 
w przyszłości;

– z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednym z priorytetów IPA jest wkład 
w rozwój możliwości instytucjonalnych 
i administracyjnych na Bałkanach 
Zachodnich, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym, i zachęca 
Komisję do wzmocnienia tego obszaru 
działalności, tak aby zapewnić bodziec do 
rozwoju w zakresie sprawowania rządów 
i przygotować te kraje i regiony na 
przyjęcie środków strukturalnych i udział 
w polityce regionalnej UE w przyszłości;

Or. fr

Poprawka 8
Maria Petre

Projekt opinii
Tiret piąte

Projekt opinii Poprawka

- podkreśla znaczenie współpracy 
transgranicznej w celu rozwoju wspólnych 
projektów i ustanowienia trwałych 
związków pomiędzy regionami Bałkanów 
Zachodnich i regionami UE; podkreśla 
ponadto, że korzyści takiej współpracy 
wykraczają poza obszar gospodarki i mają 
także wymiar polityczny i ludzki, 
pozwalający na zbliżenie między narodami 
i władzami;

– podkreśla znaczenie współpracy 
transgranicznej i międzynarodowej w celu 
rozwoju wspólnych projektów 
i ustanowienia trwałych związków 
zarówno pomiędzy regionami Bałkanów 
Zachodnich, jak i między tymi regionami 
a regionami państw członkowskich UE; 
podkreśla ponadto, że korzyści takiej 
współpracy wykraczają poza obszar 
gospodarki i mają także wymiar polityczny 
i ludzki, pozwalający na zbliżenie między 
narodami i władzami i zapewniający 
długofalową stabilność i dobrobyt w tym 
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regionie;

Or. fr

Poprawka 9
Gisela Kallenbach

Projekt opinii
Tiret szóste

Projekt opinii Poprawka

- zachęca regiony UE do podejmowania 
inicjatyw w zakresie wdrożenia projektów 
transgranicznych z regionami Bałkanów 
Zachodnich w celu zawiązania ścisłej 
współpracy długoterminowej na szczeblu 
regionalnym, jak również w dziedzinie 
wymian doświadczeń i dobrych praktyk 
w ramach europejskich sieci współpracy 
regionalnej;

- zachęca regiony UE do podejmowania 
inicjatyw w zakresie wdrożenia projektów 
transgranicznych z regionami Bałkanów 
Zachodnich w celu zawiązania ścisłej 
współpracy długoterminowej na szczeblu 
regionalnym, jak również w dziedzinie 
wymian doświadczeń i dobrych praktyk 
w ramach europejskich sieci współpracy 
regionalnej; uważa, że współpracę 
w regionie można wspomóc poprzez 
wzmocnienie Rady Współpracy 
Regionalnej (RCC);

Or. de

Poprawka 10
Maria Petre

Projekt opinii
Tiret szóste a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– zwraca uwagę na konieczność 
uwzględnienia rozwoju współpracy 
gospodarczej i handlowej w szczególnym 
obszarze Dunaju, aby pomóc 
w wykorzystaniu potencjału tego obszaru, 
który łączy Unię Europejską i region 
Bałkanów Zachodnich.

Or. fr
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