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Poprawka 1
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pojęcie obszarów 
wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie 
zdefiniowane z punktu widzenia istoty i 
celów rozwojowych tych obszarów,

A. mając na uwadze, że pojęcie obszarów 
wiejskich zostało zdefiniowane przez 
OECD, a jego definicja obejmuje takie 
charakterystyki, jak niska gęstość 
zaludnienia i brak dostępu do usług; 
mając na uwadze, że definicja ta jest 
stosowana przez Komisję w celu 
zidentyfikowania i przedstawienia celów 
rozwojowych tych obszarów,

Or. en

Poprawka 2
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych krajach członkowskich, 
oraz że o ile w wielu krajach Zachodniej 
Europy nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój tych obszarów, o tyle 
w nowych krajach członkowskich są one 
na ogół obszarami, z których ludność 
wyjeżdża do miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania,

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
oraz że o ile w wielu regionach Unii
nastąpił demograficzny i ekonomiczny 
rozwój tych obszarów, o tyle w innych 
regionach są one na ogół obszarami, z 
których ludność wyjeżdża do miast lub 
szuka możliwości przekwalifikowania,

Or. es
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Poprawka 3
Francesco Ferrari

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych krajach członkowskich, 
oraz że o ile w wielu krajach Zachodniej 
Europy nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój tych obszarów, o tyle 
w nowych krajach członkowskich są one 
na ogół obszarami, z których ludność 
wyjeżdża do miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania,

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
oraz że o ile w niektórych państwach 
członkowskich nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój, o tyle z obszarów 
wiejskich w innych państwach 
członkowskich ludność wyjeżdża do miast 
lub szuka możliwości przekwalifikowania,

Or. fr

Poprawka 4
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych krajach członkowskich, 
oraz że o ile w wielu krajach Zachodniej 
Europy nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój tych obszarów, o tyle 
w nowych krajach członkowskich są one 
na ogół obszarami, z których ludność 
wyjeżdża do miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania,

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
oraz że o ile w niektórych państwach 
członkowskich nastąpił nawet 
demograficzny i ekonomiczny rozwój tych 
obszarów, o tyle szczególnie w nowych 
państwach członkowskich są one na ogół 
obszarami, z których ludność wyjeżdża do 
miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania,

Or. en
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Poprawka 5
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych krajach członkowskich, 
oraz że o ile w wielu krajach Zachodniej 
Europy nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój tych obszarów, o tyle 
w nowych krajach członkowskich są one 
na ogół obszarami, z których ludność 
wyjeżdża do miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania,

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
oraz że o ile w niektórych państwach 
członkowskich nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój tych obszarów, o tyle 
w innych państwach członkowskich są one 
na ogół obszarami, z których ludność 
wyjeżdża do miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania,

Or. el

Poprawka 6
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych krajach członkowskich, 
oraz że o ile w wielu krajach Zachodniej 
Europy nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój tych obszarów, o tyle 
w nowych krajach członkowskich są one 
na ogół obszarami, z których ludność 
wyjeżdża do miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania,

B. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
Unii Europejskiej są silnie zróżnicowane w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
oraz że o ile w wielu krajach Zachodniej 
Europy nastąpił demograficzny i 
ekonomiczny rozwój tych obszarów, o tyle 
w nowych państwach członkowskich są 
one na ogół obszarami, z których ludność 
wyjeżdża do miast lub szuka możliwości 
przekwalifikowania, co prowadzi do 
ogromnych wyzwań, jakie stoją przed 
obszarami wiejskimi,

Or. en
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Poprawka 7
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski 

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obszary wiejskie 
stanowią prawie 80% obszaru UE,

Or. en

Poprawka 8
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski 

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że potrzeby 
pośrednich obszarów wiejskich, które 
charakteryzuje struktura gospodarcza 
podobna do tej, jaką mają przylegające do 
nich obszary miejskie, różnią się od 
potrzeb obszarów w przeważającej mierze 
wiejskich, peryferyjnych lub oddalonych,

Or. en

Poprawka 9
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że jednym z celów 
rozwojowych Unii jest modernizacja 
struktury społecznej, w tym struktury 
zatrudnienia,

C. mając na uwadze, że jednym z celów 
rozwojowych Unii jest wspieranie postępu 
gospodarczego i społecznego oraz 
wysokiego poziomu zatrudnienia, a także 
osiągnięcie harmonijnego i 



AM\753138PL.doc 7/64 PE415.311v01-00

PL

zrównoważonego rozwoju, 

Or. cs

Poprawka 10
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że jednym z celów 
rozwojowych Unii jest modernizacja 
struktury społecznej, w tym struktury 
zatrudnienia,

C. mając na uwadze, że jednym z celów 
Unii jest modernizacja struktury 
społecznej, w tym struktury zatrudnienia,

Or. pl

Poprawka 11
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że jednym z celów 
rozwojowych Unii jest modernizacja 
struktury społecznej, w tym struktury 
zatrudnienia,

C. mając na uwadze, że jednym z celów 
rozwojowych Unii jest modernizacja 
struktury społecznej, w tym struktury 
zatrudnienia i struktury komunikacji, 
gdzie dąży się do zwiększenia dostępności 
szerokopasmowego łącza internetowego,

Or. en

Poprawka 12
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że spójność 
terytorialną można zwiększyć przez 
wyrównywanie poziomu dochodu na 
mieszkańca i zbliżenie struktur 
zatrudnienia na obszarach wiejskich i 
miejskich,

D. mając na uwadze, że spójność 
terytorialną można zwiększyć poprzez 
rozwój gospodarczy i wspieranie 
zatrudnienia na obszarach wiejskich i 
miejskich,

Or. cs

Poprawka 13
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że spójność 
terytorialną można zwiększyć przez 
wyrównywanie poziomu dochodu na 
mieszkańca i zbliżenie struktur 
zatrudnienia na obszarach wiejskich i 
miejskich,

D. mając na uwadze, że spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną 
można zwiększyć przez wyrównywanie 
poziomu dochodu na mieszkańca i 
zbliżenie struktur zatrudnienia na 
obszarach wiejskich i miejskich,

Or. en

Poprawka 14
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że spójność 
terytorialną można zwiększyć przez 
wyrównywanie poziomu dochodu na 
mieszkańca i zbliżenie struktur 
zatrudnienia na obszarach wiejskich i 
miejskich,

D. mając na uwadze, że spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną UE
można zwiększyć przez wyrównywanie 
poziomu dochodu na mieszkańca i 
zbliżenie struktur zatrudnienia na 
obszarach wiejskich i miejskich oraz 
zapewnienie podobnego dostępu do usług 
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publicznych,

Or. pl

Poprawka 15
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tendencja 
zwyżkowa cen żywności złagodziła presję, 
by ograniczać produkcję rolną,

skreślony

Or. en

Poprawka 16
Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że reforma polityki 
strukturalnej na lata 2007-2013 pociągnęła 
za sobą zmiany w strukturze funduszy i 
zasadach dystrybucji środków 
pomocowych dokonywanej za ich 
pośrednictwem, oraz utworzenie nowego 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
powiązanego ze wspólną polityką rolną 
(WPR) i oderwanego od polityki spójności,

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. bg

(poprawka językowa dotycząca jedynie bułgarskiej wersji językowej dokumentu)
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Poprawka 17
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że reforma polityki 
strukturalnej na lata 2007-2013 pociągnęła 
za sobą zmiany w strukturze funduszy i 
zasadach dystrybucji środków 
pomocowych dokonywanej za ich 
pośrednictwem, oraz utworzenie nowego 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
powiązanego ze wspólną polityką rolną 
(WPR) i oderwanego od polityki 
spójności,

F. mając na uwadze, że reforma polityki 
strukturalnej na lata 2007-2013 pociągnęła 
za sobą zmiany w strukturze funduszy i 
zasadach dystrybucji środków 
pomocowych dokonywanej za ich 
pośrednictwem, oraz utworzenie nowego 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
powiązanego ze wspólną polityką rolną 
(WPR),

Or. es

Poprawka 18
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w ramach 
programów LEADER wykazano w 
przeszłości, w jaki sposób rozwój obszarów 
wiejskich może być skutecznie wspierany 
przy pomocy instrumentów polityki 
regionalnej, 

Or. de

Poprawka 19
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły



AM\753138PL.doc 11/64 PE415.311v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że warunkiem 
powodzenia EFRROW jest uzupełnianie 
jego działań przez fundusze strukturalne 
Unii, a więc właściwa koordynacja 
pomocy pochodzącej z różnych funduszy, 
w szczególności zaś z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) oraz 
zapewnienie wzajemnego uzupełniania się 
tych funduszy, 

G. mając na uwadze, że warunkiem 
powodzenia EFRROW jest zapewnienie 
wzajemnej komplementarności działań 
współfinansowanych z EFRROW oraz 
działań współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych, a więc właściwa 
koordynacja pomocy pochodzącej z 
różnych funduszy, w szczególności zaś z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Funduszu 
Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz zapewnienie 
wzajemnego uzupełniania się tych 
funduszy,

Or. pl

Poprawka 20
Agnes Schierhuber

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że powstanie 
EFRROW i oderwanie środków na cele 
pozarolnicze od polityki spójności i 
szeroko zakrojonej perspektywy rozwoju 
regionalnego, może doprowadzić do 
dublowania niektórych celów (np. ochrona 
środowiska lub edukacja) albo ich 
całkowitego pomijania,

H. mając na uwadze, że wyraźne 
rozgraniczenie zakresu EFRROW i 
środków na cele pozarolnicze, takich jak 
finansowanie w ramach polityki 
spójności, jest konieczne w celu 
ograniczenia ryzyka dublowania 
niektórych celów (np. ochrona środowiska 
lub edukacja) albo ich całkowitego 
pomijania,

Or. en
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Poprawka 21
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że powstanie 
EFRROW i oderwanie środków na cele 
pozarolnicze od polityki spójności i 
szeroko zakrojonej perspektywy rozwoju 
regionalnego, może doprowadzić do 
dublowania niektórych celów (np. ochrona 
środowiska lub edukacja) albo ich 
całkowitego pomijania,

H. mając na uwadze, że powstanie 
EFRROW i oderwanie środków na cele 
pozarolnicze od polityki spójności i 
szeroko zakrojonej perspektywy rozwoju 
regionalnego, nie może doprowadzić do 
dublowania niektórych celów (np. ochrona 
środowiska lub edukacja) albo ich 
całkowitego pomijania,

Or. es

Poprawka 22
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że powstanie 
EFRROW i oderwanie środków na cele 
pozarolnicze od polityki spójności i 
szeroko zakrojonej perspektywy rozwoju 
regionalnego, może doprowadzić do 
dublowania niektórych celów (np. ochrona 
środowiska lub edukacja) albo ich 
całkowitego pomijania,

H. mając na uwadze, że powstanie 
EFRROW i oderwanie środków na cele 
związane z rozwojem obszarów wiejskich
od polityki spójności i szeroko zakrojonej 
perspektywy rozwoju regionalnego, może 
doprowadzić do dublowania niektórych 
celów (np. ochrona środowiska lub 
edukacja) albo ich całkowitego pomijania,

Or. en

Poprawka 23
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły



AM\753138PL.doc 13/64 PE415.311v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że powstanie 
EFRROW i oderwanie środków na cele 
pozarolnicze od polityki spójności i 
szeroko zakrojonej perspektywy rozwoju 
regionalnego, może doprowadzić do 
dublowania niektórych celów (np. ochrona 
środowiska lub edukacja) albo ich 
całkowitego pomijania,

H. mając na uwadze, że powstanie 
EFRROW i oderwanie środków na cele 
pozarolnicze od polityki spójności i 
szeroko zakrojonej perspektywy rozwoju 
regionalnego, może doprowadzić do 
dublowania niektórych celów (np. ochrona 
środowiska, transport lub edukacja) albo 
ich całkowitego pomijania,

Or. en

Poprawka 24
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że ciągły przepływ 
środków między Europejskim Funduszem 
Rolniczym Gwarancji (EAGF) i 
EFRROW prowadzi do niepewności w 
zakresie planowania zarówno wśród 
rolników, jak i promotorów projektu 
rozwoju obszarów wiejskich,

Or. de

Poprawka 25
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, istnieje ryzyko, że środki 
dostępne w ramach EFRR zostaną w 
znacznej mierze wykorzystane na rozwój 

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, istnieje ryzyko, że środki 
dostępne w ramach EFRR zostaną w 
znacznej mierze wykorzystane na rozwój 
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konkurencyjności gospodarczej 
skoncentrowanej w większych ośrodkach 
miejskich lub najaktywniej działających 
regionach, podczas gdy EFFROW 
skoncentruje swoje zasoby na poprawie 
konkurencyjności rolnictwa, przez co 
wydatki na wspieranie działalności 
pozarolniczej oraz rozwoju MŚP na 
obszarach wiejskich mogą się znaleźć na 
styku obydwu funduszy i pozostać bez 
pokrycia przez żaden z nich,

konkurencyjności gospodarczej 
skoncentrowanej w większych ośrodkach 
miejskich lub najaktywniej działających 
regionach, podczas gdy EFFROW 
skoncentruje swoje zasoby na poprawie 
konkurencyjności rolnictwa, która wciąż 
stanowi siłę napędową obszarów 
wiejskich, a także zostanie ukierunkowany
na wspieranie działalności pozarolniczej 
oraz rozwoju MŚP na obszarach wiejskich, 
dzięki czemu istnieje konieczność większej 
koordynacji, mającej na celu 
zagwarantowanie, że wszystkie obszary 
zostaną objęte pokryciem,

Or. es

Poprawka 26
Agnes Schierhuber

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, istnieje ryzyko, że środki 
dostępne w ramach EFRR zostaną w 
znacznej mierze wykorzystane na rozwój 
konkurencyjności gospodarczej 
skoncentrowanej w większych ośrodkach 
miejskich lub najaktywniej działających 
regionach, podczas gdy EFFROW 
skoncentruje swoje zasoby na poprawie 
konkurencyjności rolnictwa, przez co 
wydatki na wspieranie działalności 
pozarolniczej oraz rozwoju MŚP na 
obszarach wiejskich mogą się znaleźć na 
styku obydwu funduszy i pozostać bez 
pokrycia przez żaden z nich,

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, środki dostępne w ramach 
EFRR zostaną w znacznej mierze 
wykorzystane na rozwój konkurencyjności 
gospodarczej skoncentrowanej w 
większych ośrodkach miejskich lub 
najaktywniej działających regionach, 
podczas gdy EFFROW skoncentruje swoje 
zasoby na poprawie konkurencyjności 
rolnictwa, zróżnicowaniu działalności 
pozarolniczej oraz rozwoju MŚP na 
obszarach wiejskich,

Or. en
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Poprawka 27
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, istnieje ryzyko, że środki 
dostępne w ramach EFRR zostaną w 
znacznej mierze wykorzystane na rozwój 
konkurencyjności gospodarczej 
skoncentrowanej w większych ośrodkach 
miejskich lub najaktywniej działających 
regionach, podczas gdy EFFROW 
skoncentruje swoje zasoby na poprawie 
konkurencyjności rolnictwa, przez co 
wydatki na wspieranie działalności 
pozarolniczej oraz rozwoju MŚP na 
obszarach wiejskich mogą się znaleźć na 
styku obydwu funduszy i pozostać bez 
pokrycia przez żaden z nich,

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, istnieje ryzyko, że środki 
dostępne w ramach EFRR zostaną w 
znacznej mierze wykorzystane na rozwój 
konkurencyjności gospodarczej 
skoncentrowanej w większych ośrodkach 
miejskich lub najaktywniej działających 
regionach, podczas gdy EFFROW 
skoncentruje swoje zasoby na poprawie 
konkurencyjności rolnictwa, przez co 
wydatki na wspieranie działalności 
pozarolniczej oraz rozwoju MŚP na 
obszarach wiejskich mogą się znaleźć na 
styku obydwu funduszy i pozostać bez 
pokrycia przez żaden z nich; mając na 
uwadze, że może to mieć negatywne skutki 
dla perspektyw rozwoju obszarów 
wiejskich, zwłaszcza w kontekście 
wyzwań, jakie już przed nimi stoją z uwagi 
na urbanizację,

Or. en

Poprawka 28
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, istnieje ryzyko, że środki 
dostępne w ramach EFRR zostaną w 
znacznej mierze wykorzystane na rozwój 
konkurencyjności gospodarczej 
skoncentrowanej w większych ośrodkach 
miejskich lub najaktywniej działających 

I. mając na uwadze, że wobec ograniczeń 
budżetowych, istnieje ryzyko, że środki 
dostępne w ramach EFRR mogłyby zostać 
w znacznej mierze wykorzystane na rozwój 
konkurencyjności gospodarczej 
skoncentrowanej w większych ośrodkach 
miejskich lub najaktywniej działających 
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regionach, podczas gdy EFFROW 
skoncentruje swoje zasoby na poprawie 
konkurencyjności rolnictwa, przez co 
wydatki na wspieranie działalności 
pozarolniczej oraz rozwoju MŚP na 
obszarach wiejskich mogą się znaleźć na 
styku obydwu funduszy i pozostać bez 
pokrycia przez żaden z nich,

regionach, podczas gdy EFFROW 
skoncentruje swoje zasoby na poprawie 
konkurencyjności rolnictwa, przez co 
wydatki na wspieranie działalności 
pozarolniczej oraz rozwoju MŚP na 
obszarach wiejskich mogłyby się znaleźć w 
„szarej strefie” na styku obydwu funduszy 
i pozostać bez pokrycia przez żaden z nich,

Or. en

Poprawka 29
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że MŚP, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze, odgrywają kluczową rolę w 
zakresie utrzymywania aktywności 
społecznej i gospodarczej na obszarach
wiejskich oraz w zakresie zapewniania 
stabilności tych terenów, 

Or. fr

Poprawka 30
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że cele polityki 
rozwoju obszarów wiejskich nie muszą być 
sprzeczne z celami lizbońskimi, jeśli 
rozwój ten będzie się opierał na 
wykorzystaniu mechanizmu względnej 
konkurencyjności (rosnąca wydajność przy 
względnie niskich kosztach), zwłaszcza w 
lokalnym przetwórstwie rolno-

J. mając na uwadze, że cele polityki 
rozwoju obszarów wiejskich nie muszą być 
sprzeczne z celami lizbońskimi, jeśli 
rozwój ten będzie się opierał na 
wykorzystaniu mechanizmu względnej 
konkurencyjności (rosnąca wydajność przy 
względnie niskich kosztach), zwłaszcza w 
lokalnym przetwórstwie rolno-
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spożywczym, rozwoju infrastruktury oraz 
usługach, takich jak turystyka, edukacja 
czy ochrona środowiska,

spożywczym i w odniesieniu do rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i 
infrastruktury oraz usługach, takich jak 
turystyka, edukacja czy ochrona 
środowiska,

Or. en

Poprawka 31
James Nicholson

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że należy uznać 
naturalny związek między polityką rolną i 
rozwojem obszarów wiejskich, a także ich 
wzajemne uzupełnianie się,

Or. en

Poprawka 32
Jill Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

skreślony
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Or. en

Poprawka 33
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; 

Or. en

Poprawka 34
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych), zgodnie z definicją 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD), wciąż mają 
zastosowanie;
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jednego mieszkańca;

Or. de

Poprawka 35
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dostarczają istotnych 
danych umożliwiających uzyskanie 
obrazu sytuacji; niemniej jednak wyraża 
przekonanie, że w dalszym ciągu należy 
zgłębiać i badać dodatkowe kryteria w tym 
zakresie;

Or. el

Poprawka 36
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej 
należy zwiększyć liczbę kryteriów;
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być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

Or. pl

Poprawka 37
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

1. uważa, że społeczno-ekonomiczne
kryteria w odróżnianiu obszarów wiejskich 
od miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) stanowią najbardziej 
odpowiedni instrument identyfikowania 
obszarów wiejskich dla celów stosowania 
wspólnotowych polityk spójności i rozwoju 
obszarów wiejskich;

Or. es

Poprawka 38
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji oraz że konieczne jest dodanie 
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punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

kryterium w postaci dochodu na 
mieszkańca; wyraża przekonanie, że to do 
państw członkowskich należy określanie 
kryteriów służących definiowaniu 
obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawka 39
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; 

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
liczba ludności, odmienna struktura 
zatrudnienia, niższy poziom dochodu i 
gorszy dostęp do dóbr i usług publicznych) 
dają niepełny obraz sytuacji; 

uważa w związku z tym, że z punktu 
widzenia spójności terytorialnej to nie 
niższa gęstość zaludnienia powinna być 
wyróżnikiem decydującym lecz wysokość 
dochodu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca;

uważa w związku z tym, że z punktu 
widzenia spójności terytorialnej konieczne 
jest, aby oprócz wymienionych kryteriów 
uwzględnić również koszty utrzymania 
standardów życia; jednocześnie jest 
świadom tego, że nie należy przyjmować 
wspólnej definicji obszarów wiejskich, 
ponieważ nie uwzględniłoby to w 
wystarczającym stopniu różnorodności 
sytuacji w poszczególnych państwach 
członkowskich, i w związku z tym jest 
zdania, że definicja obszarów wiejskich 
powinna zostać określona przez państwa 
członkowskie zgodnie z zasadą 
pomocniczości;

Or. cs
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Poprawka 40
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) nie zawsze mogą być 
wystarczające do określenia pełnego 
obrazu sytuacji oraz że można również 
rozważyć przyjęcie innych kryteriów; 

Or. en

Poprawka 41
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej 
wyróżnikiem decydującym może być
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, ale nie może ona być 
stosowana w odosobnieniu, w związku z 
czym należy ją stosować w połączeniu z 
gęstością zaludnienia, udziałem rolnictwa 
w działalności gospodarczej, dostępnością 
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usług publicznych itp.;

Or. fr

Poprawka 42
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

1. Uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej 
wyróżnikiem decydującym jest wysokość 
dochodu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, wsparta przez inne czynniki;

Or. fr

Poprawka 43
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna być 

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji, prowadząc także do oddzielenia 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności terytorialnej; uważa w związku z 
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wyróżnikiem decydującym lecz wysokość 
dochodu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca;

tym, że z punktu widzenia spójności 
terytorialnej to nie niższa gęstość 
zaludnienia powinna być wyróżnikiem 
decydującym lecz wysokość dochodu w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca;

Or. ro

Poprawka 44
Giovanni Robusti

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej to 
nie niższa gęstość zaludnienia powinna 
być wyróżnikiem decydującym lecz 
wysokość dochodu w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca;

1. uważa, że tradycyjne kryteria w 
odróżnianiu obszarów wiejskich od 
miejskich (niższa gęstość zaludnienia, 
odmienna struktura zatrudnienia, niższy 
poziom dochodu i gorszy dostęp do dóbr i 
usług publicznych) dają niepełny obraz 
sytuacji; uważa w związku z tym, że z 
punktu widzenia spójności terytorialnej 
wyróżnikiem decydującym powinna być 
nie tylko wysokość dochodu w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca, lecz 
także gęstość zaludnienia;

Or. it

Poprawka 45
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych krajach 
członkowskich, ich rozwój wymaga 

skreślony
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odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia;

Or. en

Poprawka 46
Giovanni Robusti

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych krajach 
członkowskich, ich rozwój wymaga 
odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia;

2. wyraża przekonanie, że rozwój 
obszarów wiejskich wymaga odpowiednio 
dostosowanego i zintegrowanego 
podejścia, ukierunkowanego na 
wyeliminowanie istniejących nierówności;

Or. it

Poprawka 47
Jill Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych krajach 
członkowskich, ich rozwój wymaga 
odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia;

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych 
państwach członkowskich, ich 
zrównoważony rozwój wymaga 
odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia, w tym 
programów poświęconych relacjom 
między obszarami miejskimi i wiejskimi, 
opartych na podejściu, które w jednakowy 
sposób odzwierciedla interesy tych 
obszarów;
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Or. en

Poprawka 48
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych krajach 
członkowskich, ich rozwój wymaga 
odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia;

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych 
państwach członkowskich, ich rozwój 
wymaga przyjęcia i wdrożenia 
odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia, aby ponadto 
zagwarantować koordynację i wzajemne 
uzupełnianie się aspektów dotyczących 
obszarów miejskich i wiejskich;

Or. ro

Poprawka 49
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych krajach 
członkowskich, ich rozwój wymaga 
odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia;

2. wyraża przekonanie, że skoro obszary 
wiejskie Unii Europejskiej, stanowiące aż 
około 80% jej obszaru, są silnie 
zróżnicowane w poszczególnych 
państwach członkowskich, ich rozwój 
wymaga odpowiednio dostosowanego i 
zintegrowanego podejścia, wspierającego 
dynamikę gospodarczą oraz 
uwzględniającego konkretne potrzeby, a 
także pod względem środków;

Or. en
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Poprawka 50
Giovanni Robusti

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia 
istniejących tam zasobów naturalnych i 
specyfiki regionu;

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia ochrony,
nadania wartości dziedzictwu obszarów 
wiejskich i zarządzania nimi, specyfiki 
regionu, a także różnorodnych potrzeb 
obszarów wiejskich pośrednich;

Or. it

Poprawka 51
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia 
istniejących tam zasobów naturalnych i
specyfiki regionu;

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia 
istniejących tam zasobów naturalnych i
specyfiki regionu, a także ich zdolności w 
zakresie rozwoju gospodarczego oraz 
istniejących powiązań z obszarami 
miejskimi;

Or. en

Poprawka 52
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia 
istniejących tam zasobów naturalnych i 
specyfiki regionu;

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia 
istniejących tam zasobów naturalnych i
specyfiki regionu, przy zapewnieniu 
opłacalności ciągłości społecznej i 
gospodarek obszarów wiejskich w 
perspektywie długoterminowej;

Or. ro

Poprawka 53
Jill Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia 
istniejących tam zasobów naturalnych i 
specyfiki regionu;

3. wyraża przekonanie, że prawidłowa 
realizacja polityki rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga uwzględnienia 
istniejących tam zasobów naturalnych i 
specyfiki regionu oraz wzajemnych relacji 
między obszarami miejskimi i wiejskimi;

Or. en

Poprawka 54
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla również znaczenie 
oceniania obszarów pod względem 
alternatywnej działalności gospodarczej 
oraz możliwości wynikających z tych 
obszarów w zakresie dywersyfikacji 



AM\753138PL.doc 29/64 PE415.311v01-00

PL

działalności zawodowej mieszkańców;

Or. el

Poprawka 55
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Państwa Członkowskie i władze 
regionalne, aby we współpracy z Komisją 
Europejską przygotowały przejrzystą i 
długoterminową strategię rozwoju 
obszarów wiejskich na poziomie państw 
członkowskich i regionów tak, aby móc 
jasno zidentyfikować priorytety i cele w 
rozwoju obszarów wiejskich i odpowiednio 
dopasować do nich środki pomocowe 
pochodzące z różnych dostępnych źródeł;

4. wzywa państwa członkowskie i władze 
regionalne, aby w połączeniu ze strategią 
rozwoju dla obszarów miejskich 
przygotowały przejrzystą i długoterminową 
strategię rozwoju obszarów wiejskich na 
poziomie państw członkowskich i 
regionów tak, aby móc jasno 
zidentyfikować priorytety i cele w rozwoju 
obszarów wiejskich i odpowiednio 
dopasować do nich środki pomocowe 
pochodzące z różnych dostępnych źródeł;

Or. cs

Poprawka 56
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Państwa Członkowskie i władze 
regionalne, aby we współpracy z Komisją 
Europejską przygotowały przejrzystą i 
długoterminową strategię rozwoju 
obszarów wiejskich na poziomie państw 
członkowskich i regionów tak, aby móc 
jasno zidentyfikować priorytety i cele w 
rozwoju obszarów wiejskich i odpowiednio 
dopasować do nich środki pomocowe 
pochodzące z różnych dostępnych źródeł;

4. wzywa państwa członkowskie i władze 
regionalne, aby we współpracy z Komisją 
Europejską przygotowały przejrzystą i 
długoterminową strategię rozwoju 
obszarów wiejskich na poziomie państw 
członkowskich i regionów tak, aby móc 
jasno zidentyfikować priorytety i cele w 
rozwoju obszarów wiejskich i zapewnić 
spójność działań przy pomocy 
konsekwentnego wykorzystania 
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poszczególnych funduszy oraz 
minimalizując prawdopodobieństwo
podwójnego finansowania tego samego 
działania; 

Or. en

Poprawka 57
Jill Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Państwa Członkowskie i władze 
regionalne, aby we współpracy z Komisją 
Europejską przygotowały przejrzystą i
długoterminową strategię rozwoju 
obszarów wiejskich na poziomie państw 
członkowskich i regionów tak, aby móc 
jasno zidentyfikować priorytety i cele w 
rozwoju obszarów wiejskich i odpowiednio 
dopasować do nich środki pomocowe 
pochodzące z różnych dostępnych źródeł;

4. wzywa państwa członkowskie i władze 
regionalne, aby we współpracy z Komisją 
Europejską oraz w ramach partnerstwa z 
wszystkimi właściwymi władzami i 
organami reprezentującymi społeczeństwo 
obywatelskie przygotowały przejrzystą,
długoterminową i zrównoważoną strategię 
rozwoju obszarów wiejskich na poziomie 
państw członkowskich i regionów tak, aby 
móc jasno zidentyfikować priorytety i cele 
w rozwoju obszarów wiejskich i 
odpowiednio dopasować do nich środki 
pomocowe pochodzące z różnych 
dostępnych źródeł;

Or. en

Poprawka 58
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Państwa Członkowskie i władze 
regionalne, aby we współpracy z Komisją 
Europejską przygotowały przejrzystą i 
długoterminową strategię rozwoju 

4. wzywa państwa członkowskie i władze 
regionalne, aby we współpracy z Komisją 
Europejską przygotowały przejrzystą i 
długoterminową strategię rozwoju 
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obszarów wiejskich na poziomie państw 
członkowskich i regionów tak, aby móc 
jasno zidentyfikować priorytety i cele w 
rozwoju obszarów wiejskich i odpowiednio 
dopasować do nich środki pomocowe 
pochodzące z różnych dostępnych źródeł;

obszarów wiejskich na poziomie państw 
członkowskich i regionów tak, aby móc 
jasno zidentyfikować priorytety i cele w 
rozwoju obszarów wiejskich i zapewnić 
dostosowanie, koordynację i wzajemne 
uzupełnianie się pomocy otrzymywanej ze
środków pomocowych pochodzących z 
różnych dostępnych źródeł;

Or. ro

Poprawka 59
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i władze regionalne do zapewnienia 
bezpośredniego uczestnictwa organizacji 
reprezentujących MŚP, 
mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze w celu określenia tych 
priorytetów, aby w najlepszy możliwy 
sposób zareagować na potrzeby i 
oczekiwania tych przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 60
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. obserwuje z zaniepokojeniem brak 
koordynacji działań realizowanych oraz 
współfinansowanych w ramach polityki 
spójności oraz w ramach II filaru 
Wspólnej Polityki Rolnej (rozwój 
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obszarów wiejskich) w obecnym okresie 
programowania w poszczególnych krajach 
członkowskich;

Or. pl

Poprawka 61
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. przypomina, że państwa członkowskie 
zostały wezwane do przygotowania w 
obecnym okresie programowania dwóch 
strategicznych dokumentów: krajowego 
planu strategicznego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich (EFRROW) oraz 
krajowego strategicznego programu 
ramowego na rzecz polityki rozwoju 
regionalnego (fundusze strukturalne); 
przypomina, że zwrócono się do państw 
członkowskich o osiągnięcie synergii i 
ustanowienie mechanizmów koordynacji 
operacyjnej między różnymi funduszami;
wyraża jednak ubolewanie, że w procesie 
tym nacisk położono głównie na 
zapewnienie rozgraniczenia między 
różnymi funduszami i programami, a nie 
na tworzenie synergii na ich podstawie;

Or. en

Poprawka 62
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. oczekuje od Komisji propozycji reform 
zmierzających do zapewnienia lepszej 
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koordynacji w zakresie planowania oraz 
implementacji działań 
współfinansowanych w ramach polityki 
spójności oraz WPR;

Or. pl

Poprawka 63
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

skreślony

Or. pl

Poprawka 64
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że środki z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich i środki z zakresu 
rozwoju regionalnego powinny wzajemnie 
się uzupełniać w ramach zintegrowanej
polityki na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich;

Or. el
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Poprawka 65
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i zaleca, aby w ramach 
pierwszego kroku aktywnie wspierać 
skoordynowane administrowanie 
EFRROW i funduszami strukturalnymi 
na szczeblu programowym; wzywa 
Komisję do przedłożenia w dłuższej 
perspektywie czasowej wniosku w sprawie 
funduszy strukturalnych wraz z 
odpowiednimi przydziałami na rzecz 
wspierania obszarów wiejskich i ochrony 
środowiska naturalnego;

Or. de

Poprawka 66
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uznaje, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich odgrywa bardzo ważną rolę w 
określaniu i rozwiązywaniu konkretnych 
problemów na obszarach wiejskich i 
wyraża przekonanie, że ustanowienie 
EFRROW i II filaru WPR stanowi próbę 
uproszczenia procedur finansowania i 
zapewnienia skoncentrowania tych 
funduszy na obszarach wiejskich;

Or. en
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Poprawka 67
Agnes Schierhuber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich odgrywa ważną rolę na 
obszarach wiejskich poprzez określanie i 
rozwiązywanie konkretnych obaw 
dotyczących tych obszarów i dlatego też 
uzasadnione jest oddzielenie zadań z 
zakresu rozwoju obszarów wiejskich od 
polityki spójności i rozwoju regionalnego;

Or. en

Poprawka 68
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną i że 
potrzeba stworzenia synergii, jak i 
potrzeba lepszej koordynacji z polityką 
spójności i rozwoju obszarów wiejskich 
oznaczają, iż w poważnym stopniu należy 
rozważyć wady i zalety połączenia tych 
dwóch polityk, aby poprawić ich spójność 
i wydajność;

Or. en
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Poprawka 69
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich może mieć ogromny wpływ na 
spójność terytorialną i że istnieje potrzeba 
ponownego przeanalizowania zasady 
odłączenia zadań z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich od polityki spójności i 
rozwoju regionalnego;

Or. fr

Poprawka 70
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że istnieje potrzeba większej 
koordynacji zadań z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich i polityki spójności i 
rozwoju regionalnego;

Or. es

Poprawka 71
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
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terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki
spójności i rozwoju regionalnego;

terytorialną i że należałoby rozważyć 
synergię między zadaniami z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich i polityką
spójności i rozwoju regionalnego;

Or. en

Poprawka 72
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że należałoby rozważyć 
zasadność odłączenia zadań z zakresu 
rozwoju obszarów wiejskich od polityki 
spójności i rozwoju regionalnego;

5. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich ma ogromny wpływ na spójność 
terytorialną i że konieczne jest 
przeanalizowanie zasadności i skutków 
odłączenia zadań z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich od polityki spójności i 
rozwoju regionalnego;

Or. ro

Poprawka 73
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje, że podstawową rolą polityki 
rozwoju obszarów wiejskich jest 
kontynuowanie utrzymywania zaludnienia 
terenów wiejskich oraz zapewnianie 
osobom zamieszkującym na terenach 
wiejskich godnego standardu życia; 

Or. el
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Poprawka 74
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, że wraz z ustanowieniem 
w 2005 r. EFRROW polityka rozwoju 
obszarów wiejskich UE została 
zreformowana - nadano jej elastyczne, 
strategiczne, tematyczne i zintegrowane
podejście w celu umożliwienia 
zareagowania na różnorodność sytuacji i 
skalę wyzwań stojących przed obszarami 
wiejskimi UE; 

Or. en

Poprawka 75
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wyraża przekonanie, że to podejście 
polegające na odłączeniu rozwoju 
obszarów wiejskich od polityki spójności 
wraz z utworzeniem EFRROW musi być 
bardzo dokładnie monitorowane w celu 
oceny jego rzeczywistego wpływu na 
rozwój obszarów wiejskich; zauważa, że 
nowy system został utworzony w 2007 r. i 
że w związku z tym jest zbyt wcześnie, aby 
wyciągać jakiekolwiek wnioski w 
odniesieniu do przyszłości tej 
wspólnotowej polityki;

Or. en
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Poprawka 76
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla, że jednym z priorytetów 
polityki rozwoju obszarów wiejskich jest 
przedstawienie środków, które nie 
doprowadzą do konieczności porzucenia 
przez ludność wiejską działalności 
rolniczej, które m.in. umożliwią także 
wspieranie konkurencyjnych holdingów, 
produkcji produktów organicznych, 
tradycyjnych potraw, napojów wysokiej 
jakości itp.;

Or. el

Poprawka 77
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. zauważa, że oś 3 i 4 (LEADER) II 
filaru WPR (polityka rozwoju obszarów 
wiejskich), które stanowią 15% wszystkich 
wydatków EFRROW, dotyczą działalności 
pozarolniczej, która koncentruje się na 
zróżnicowaniu gospodarek obszarów 
wiejskich; wyraża przekonanie, że z uwagi 
na charakter interwencji podejmowanych 
w ramach tych osi, które przypominają 
określone działania finansowane z 
funduszy strukturalnych, istnieje ryzyko 
nakładania się na siebie tych polityk;

Or. en
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Poprawka 78
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. podkreśla jednak potrzebę 
uwzględnienia przede wszystkim 
perspektyw ludności zatrudnionej w 
rolnictwie, która powinna pozostać 
głównym beneficjentem środków 
pomocowych przyznawanych w ramach 
polityki rozwoju obszarów wiejskich; 

Or. el

Poprawka 79
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. podkreśla znaczenie wspierania 
młodych rolników, aby pozostawali na 
swojej ziemi, nawet jeżeli nie zajmują się 
wyłącznie produkcją rolniczą, udzielając 
im bodźców do działań związanych z 
rozwojem i innych, takich jak 
agroturystyka i wzmacnianie roli MŚP na 
obszarach wiejskich; 

Or. el

Poprawka 80
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one 
użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi 
dla obszarów wiejskich przy czym środki 
na ROW nie powinny uszczuplać środków 
na dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

skreślony

Or. pl

Poprawka 81
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one 
użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi 
dla obszarów wiejskich przy czym środki 
na ROW nie powinny uszczuplać środków 
na dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one 
użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi 
dla obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawka 82
Agnes Schierhuber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 6. uważa, że politykę rozwoju obszarów 
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obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one 
użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi
dla obszarów wiejskich przy czym środki 
na ROW nie powinny uszczuplać środków 
na dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

wiejskich i politykę spójności i rozwoju 
regionalnego należy prowadzić oddzielnie, 
ponieważ w przeciwnym razie może to 
prowadzić do nieodpowiedniego 
finansowania priorytetów ustalonych dla 
obszarów wiejskich i dla środków na ROW 
oraz do znacznego obniżenia środków na 
dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

Or. en

Poprawka 83
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one 
użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi 
dla obszarów wiejskich przy czym środki 
na ROW nie powinny uszczuplać środków 
na dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

6. uważa, że polityka rozwoju obszarów 
wiejskich powinna uzyskać odpowiednie 
fundusze, które zostaną użyte zgodnie z 
priorytetami ustalonymi dla obszarów 
wiejskich, oraz że środki zgromadzone 
przy pomocy modulacji zawsze powinny 
być zwracane aktywnym społecznościom 
rolniczym;

Or. en

Poprawka 84
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one 

6. uważa, że osiągnięcia polityki rozwoju 
obszarów wiejskich zależą bezpośrednio 
od tego, czy istnieć będą odpowiednie 
fundusze, czy zostaną one użyte zgodnie z 
priorytetami ustalonymi dla obszarów 



AM\753138PL.doc 43/64 PE415.311v01-00

PL

użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi 
dla obszarów wiejskich przy czym środki 
na ROW nie powinny uszczuplać środków 
na dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

wiejskich i czy środki na ROW nie 
uszczuplą środków na dopłaty 
bezpośrednie dla rolnictwa;

Or. en

Poprawka 85
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one 
użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi 
dla obszarów wiejskich przy czym środki 
na ROW nie powinny uszczuplać środków 
na dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

6. uważa, że włączenie polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w polityki spójności i 
rozwoju regionalnego może nastąpić tylko 
pod warunkiem, że ROW otrzyma 
odpowiednie fundusze i że zostaną one
użyte zgodnie z priorytetami ustalonymi 
dla obszarów wiejskich przy czym należy 
unikać podwójnego finansowania i luk w 
przyszłych interwencjach, a środki na 
ROW nie powinny uszczuplać środków na 
dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

Or. en

Poprawka 86
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że koordynacja polityki 
strukturalnej i zadań z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich umożliwia 
realizowanie projektów posiadających 
większą europejską wartość dodaną; 
dostrzega w tym możliwość 
długoterminowej poprawy na obszarach 
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wiejskich, na przykład przy pomocy 
działań infrastrukturalnych lub działań z 
zakresu ochrony środowiska naturalnego;

Or. de

Poprawka 87
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla znaczenie bardziej 
bezpiecznego i stabilnego dochodu 
rolników; uważa, że zaniechanie ciągłego 
przepływu środków między EAGF i 
EFRROW po roku 2013 może się do tego 
przyczynić;

Or. de

Poprawka 88
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
szczegółowych danych odnośnie 
wykorzystania EFFROW i funduszy 
strukturalnych na obszarach wiejskich oraz 
o zbadanie czy w następstwie 
wprowadzenia rozdziału pomiędzy 
EFFROW i funduszami strukturalnymi 
nastąpiła poprawa efektywności 
wykorzystania dostępnych funduszy na 
obszarach wiejskich;

7. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
szczegółowych danych odnośnie do 
wykorzystania EFFROW i funduszy 
strukturalnych na obszarach wiejskich oraz 
o zbadanie synergii, jakie mogą zostać 
utworzone przez EFFROW i fundusze 
strukturalne pod względem poprawy
efektywności wykorzystania dostępnych 
funduszy na obszarach wiejskich;

Or. en
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Poprawka 89
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
szczegółowych danych odnośnie 
wykorzystania EFFROW i funduszy 
strukturalnych na obszarach wiejskich oraz 
o zbadanie czy w następstwie 
wprowadzenia rozdziału pomiędzy 
EFFROW i funduszami strukturalnymi 
nastąpiła poprawa efektywności 
wykorzystania dostępnych funduszy na 
obszarach wiejskich;

7. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
szczegółowych danych i prognoz w 
zakresie wykorzystania EFFROW i 
funduszy strukturalnych na obszarach 
wiejskich oraz o zbadanie czy w 
następstwie wprowadzenia rozdziału 
pomiędzy EFFROW i funduszami 
strukturalnymi nastąpiła poprawa 
efektywności wykorzystania dostępnych 
funduszy na obszarach wiejskich;

Or. ro

Poprawka 90
Markus Pieper

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do zbadania, czy 
programy polityki regionalnej mogą 
przyczynić się do umożliwienia 
uzyskiwania przez rolników stabilnych 
dochodów, na przykład poprzez 
prowadzenie działalności z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego, ochrony 
przyrody i architektury krajobrazu; 

Or. de
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Poprawka 91
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca 
i dostęp do dóbr i usług publicznych, a 
cele te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 92
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca 
i dostęp do dóbr i usług publicznych, a 
cele te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

skreślony

Or. el

Poprawka 93
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca 
i dostęp do dóbr i usług publicznych, a 
cele te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 94
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca i 
dostęp do dóbr i usług publicznych, a cele 
te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca, 
wraz z dostępem oraz równością tego 
dostępu do środków transportu i usług 
komunikacyjnych, edukacyjnych, 
zdrowotnych i administracyjnych oraz 
wszelkich innych podstawowych usług, a 
cele te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

Or. ro

Poprawka 95
Giovanni Robusti

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 8. podkreśla, że najważniejszymi 
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wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca i 
dostęp do dóbr i usług publicznych, a cele 
te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca i 
dostęp do dóbr i usług publicznych, a cele 
te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich, 
programy z zakresu tworzenia
infrastruktury na rzecz lepszej dostępności 
oraz rozwój wewnętrznych usług i sieci 
telekomunikacyjnych;

Or. it

Poprawka 96
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca i 
dostęp do dóbr i usług publicznych, a cele 
te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami polityki spójności pozostają 
poziom dochodu na mieszkańca i dostęp do 
dóbr i usług publicznych, a cele te 
najskuteczniej można realizować poprzez 
wspieranie pozarolniczej działalności na 
terenach wiejskich;

Or. en

Poprawka 97
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca i
dostęp do dóbr i usług publicznych, a cele 
te najskuteczniej można realizować 

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają zrównoważony rozwój, poziom 
dochodu na mieszkańca, dostęp do dóbr i 
usług publicznych i wyludnianie się 
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poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

obszarów wiejskich, a cele te 
najskuteczniej można realizować poprzez 
wspieranie pozarolniczej działalności na 
terenach wiejskich;

Or. es

Poprawka 98
Francesco Ferrari

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca i 
dostęp do dóbr i usług publicznych, a cele 
te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

8. podkreśla, że do najważniejszych 
wyzwań spójności terytorialnej należą: 
poziom dochodu na mieszkańca i dostęp do 
dóbr i usług publicznych, a cele te 
najskuteczniej można realizować m.in. 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

Or. fr

Poprawka 99
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca i
dostęp do dóbr i usług publicznych, a cele 
te najskuteczniej można realizować 
poprzez wspieranie pozarolniczej 
działalności na terenach wiejskich;

8. podkreśla, że najważniejszymi 
wyzwaniami spójności terytorialnej 
pozostają poziom dochodu na mieszkańca, 
dostępność, dostęp do dóbr i usług 
publicznych i równe szanse, a cele te 
najskuteczniej można realizować poprzez 
wspieranie pozarolniczej działalności na 
terenach wiejskich;

Or. fr



PE415.311v01-00 50/64 AM\753138PL.doc

PL

Poprawka 100
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca się do Komisji i Państw 
Członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów 
wiejskich;

9. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości szkolenia
zawodowego dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność rolniczą i 
pozarolniczą na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 101
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca się do Komisji i Państw 
Członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów
wiejskich;

9. zwraca się do Unii i państw 
członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 102
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca się do Komisji i Państw 
Członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów 
wiejskich;

9. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów
wiejskich, aby wspierać zatrudnienie i 
tworzenie nowych miejsc pracy; 

Or. cs

Poprawka 103
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca się do Komisji i Państw 
Członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów 
wiejskich;

9. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o systematyczne 
uwzględnianie terenów wiejskich w 
politykach UE i o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów 
wiejskich;

Or. ro

Poprawka 104
Maria Petre

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca się do Komisji i Państw 
Członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów 
wiejskich;

9. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o odpowiednie wspieranie 
projektów mających na celu rozwój 
kapitału ludzkiego ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości 
przekwalifikowywania się i doskonalenia 
zawodowego mieszkańców obszarów 
wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodych kobiet, które tam zamieszkują; 

Or. fr

Poprawka 105

Giovanni Robusti

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania projektów na 
rzecz rozwoju sektora usług na obszarach 
wiejskich oraz projektów w sektorze 
energii odnawialnej ukierunkowanych na 
zmniejszenie zależności energetycznej 
obszarów miejskich od rynku produkcji i 
dostaw, oddziaływania na środowisko 
naturalne i wpływu na zmiany klimatu 
poprzez ostrożne zarządzanie i 
usprawnioną administrację terytorialną w 
celu zapobiegania katastrofom 
hydrogeologicznym, które mogłyby mieć 
również negatywny wpływ na przyległe 
obszary miejskie;

Or. it
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Poprawka 106
Jill Evans

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że rozwój na obszarach 
wiejskich wymaga większej uwagi i 
wsparcia w zakresie ochrony krajobrazu 
naturalnego i rolniczego, agroturystyki, 
produkcji i wykorzystywania energii 
odnawialnej oraz inicjatyw lokalnych, 
takich jak lokalne systemy zapewniania 
jakości żywności i lokalne rynki rolników;

Or. en

Poprawka 107
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, Państwa Członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
również poprzez likwidowanie barier 
administracyjnych i prawnych;

10. podkreśla rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do położenia 
nacisku na zwiększanie konkurencyjności 
poprzez wspieranie również innych 
produktywnych sektorów oraz do 
wspierania przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich również poprzez likwidowanie 
barier administracyjnych i prawnych, jak i 
do zwiększania bodźców do rozpoczynania
nowej działalności przedsiębiorczej;

Or. el
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Poprawka 108
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, Państwa Członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
również poprzez likwidowanie barier 
administracyjnych i prawnych;

10. podkreśla rolę małych i średnich
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
również poprzez likwidowanie barier 
administracyjnych i prawnych, a także do 
większego wsparcia działalności 
pozarolniczej, jednocześnie promując 
zróżnicowanie gospodarcze na tych 
obszarach;

Or. en

Poprawka 109
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, Państwa Członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
również poprzez likwidowanie barier 
administracyjnych i prawnych;

10. podkreśla rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
również poprzez tworzenie nowych 
instrumentów finansowych w tym 
zakresie, jak i poprzez likwidowanie barier 
administracyjnych i prawnych;
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Or. ro

Poprawka 110
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, Państwa Członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
również poprzez likwidowanie barier 
administracyjnych i prawnych;

10. podkreśla rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw w rozwoju obszarów 
wiejskich, a także ich wkład w 
wyrównywanie różnic na poziomie 
regionów i społeczności lokalnych oraz 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
władze regionalne i lokalne do wspierania 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
również poprzez likwidowanie barier 
administracyjnych, prawnych i związanych 
z planowaniem oraz zapewnianie 
odpowiedniej infrastruktury IT; 

Or. en

Poprawka 111
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. ponownie zwraca uwagę Rady, 
Komisji i państw członkowskich oraz 
władz lokalnych na ogromne wyzwanie 
jakie stanowi przewidywane zniknięcie
kliku milionów małych przedsiębiorstw na 
obszarach wiejskich, co będzie miało 
poważny wpływ na zatrudnienie, a w 
związku z tym również na stabilność 
obszarów wiejskich; wzywa do podjęcia 
wszelkich niezbędnych działań na 
wszystkich szczeblach w ścisłej współpracy 
z partnerami gospodarczymi i 
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społecznymi;

Or. fr

Poprawka 112
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że trudność w realizacji 
polityki ROW wynika z przecinania się 
polityk sektorowych z polityką spójności 
terytorialnej, a także przecinania się 
wymiaru ekonomicznego i społecznego 
obu rodzajów polityk, oraz z licznych 
modeli organizacyjnych rozdziału 
kompetencji i koordynacji polityk w 
Państwach Członkowskich;

skreślony

Or. es

Poprawka 113
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że trudność w realizacji 
polityki ROW wynika z przecinania się
polityk sektorowych z polityką spójności 
terytorialnej, a także przecinania się
wymiaru ekonomicznego i społecznego
obu rodzajów polityk, oraz z licznych 
modeli organizacyjnych rozdziału 
kompetencji i koordynacji polityk w 
Państwach Członkowskich;

11. dostrzega, że trudność w realizacji 
polityki ROW wynika z braku synergii 
między politykami sektorowymi a polityką 
spójności terytorialnej, a także wymiarem
ekonomicznym i społecznym obu rodzajów 
polityk, oraz z licznych modeli 
organizacyjnych rozdziału kompetencji i 
koordynacji polityk w państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 114
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że trudność w realizacji 
polityki ROW wynika z przecinania się 
polityk sektorowych z polityką spójności 
terytorialnej, a także przecinania się 
wymiaru ekonomicznego i społecznego 
obu rodzajów polityk, oraz z licznych 
modeli organizacyjnych rozdziału 
kompetencji i koordynacji polityk w 
Państwach Członkowskich; 

11. dostrzega, że trudność w realizacji 
polityki ROW wynika z przecinania się 
polityk sektorowych z polityką spójności, a 
także przecinania się wymiaru 
ekonomicznego i społecznego obu 
rodzajów polityk, oraz z licznych modeli 
organizacyjnych rozdziału kompetencji i 
koordynacji polityk w państwach 
członkowskich; w tym względzie, 
uwzględniając istniejące 
niejednoznaczności w prawodawstwie 
regulującym środki przydzielane na mocy 
EFRROW i na mocy funduszy 
strukturalnych, wzywa Komisję do 
wsparcia państw członkowskich w 
prawidłowym zrozumieniu różnic między 
tymi instrumentami finansowymi oraz w 
uznaniu wartości ewentualnych synergii, 
aby państwa te były w stanie w odpowiedni 
sposób wchłonąć przydzielone fundusze i 
pomóc w zwiększeniu wartości dodanej 
tych strategii politycznych;

Or. en

Poprawka 115
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. dostrzega, że trudność w realizacji 
polityki ROW wynika z przecinania się 
polityk sektorowych z polityką spójności 

11. dostrzega, że trudność w realizacji 
polityki ROW wynika z przecinania się 
polityk sektorowych z polityką spójności 
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terytorialnej, a także przecinania się 
wymiaru ekonomicznego i społecznego 
obu rodzajów polityk, oraz z licznych 
modeli organizacyjnych rozdziału 
kompetencji i koordynacji polityk w 
Państwach Członkowskich;

terytorialnej, a także przecinania się 
wymiaru ekonomicznego i społecznego 
obu rodzajów polityk, oraz z licznych 
modeli organizacyjnych rozdziału 
kompetencji i koordynacji polityk w 
państwach członkowskich; w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia spójności przy wdrażaniu 
lokalnych strategii rozwoju oraz do 
zachęcania do prowadzenia dialogu 
między instytucjami zarządzającymi;

Or. en

Poprawka 116
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że reformę finansowania 
obszarów wiejskich należy poprzedzić 
gruntownymi badaniami Komisji 
Europejskiej nad oceną wpływu WPR na 
rozwój regionalny w kontekście spójności 
terytorialnej i opracowaniem zestawu 
dobrych praktyk w zakresie całości polityki 
na obszarach wiejskich;

12. uważa, że reformę finansowania 
obszarów wiejskich należy poprzedzić 
gruntownymi badaniami Komisji 
Europejskiej w odniesieniu do wszystkich 
polityk sektorowych, które mają wpływ na 
obszary wiejskie, a zwłaszcza w 
odniesieniu do WPR i polityki 
regionalnej, w kontekście spójności 
terytorialnej i opracowaniem zestawu 
dobrych praktyk w zakresie całości polityki 
rozwoju na obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 117
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó, Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że reformę finansowania 
obszarów wiejskich należy poprzedzić 
gruntownymi badaniami Komisji 
Europejskiej nad oceną wpływu WPR na 
rozwój regionalny w kontekście spójności 
terytorialnej i opracowaniem zestawu 
dobrych praktyk w zakresie całości polityki 
na obszarach wiejskich;

12. uważa, że reformę finansowania 
obszarów wiejskich należy poprzedzić 
gruntownymi badaniami Komisji 
Europejskiej nad oceną wpływu WPR na 
rozwój regionalny w kontekście polityki 
spójności i opracowaniem zestawu dobrych 
praktyk w zakresie całości polityki na 
obszarach wiejskich;

Or. en

Poprawka 118
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady Ministrów Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego w celu przedyskutowania 
optymalnych metod koordynacji polityki 
spójności z rozwojem obszarów wiejskich;

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady ministrów odpowiedzialnych za 
WPR i politykę regionalną w celu 
przedyskutowania optymalnych metod 
koordynacji polityki spójności z rozwojem 
obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 119
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady Ministrów Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego w celu przedyskutowania 
optymalnych metod koordynacji polityki 
spójności z rozwojem obszarów wiejskich; 

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady Ministrów Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego w celu przedyskutowania 
optymalnych metod koordynacji polityki 
spójności z rozwojem obszarów wiejskich, 
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a także do zaproszenia na to posiedzenie
przedstawicieli organów regionalnych i 
lokalnych;

Or. cs

Poprawka 120
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady Ministrów Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego w celu przedyskutowania 
optymalnych metod koordynacji polityki 
spójności z rozwojem obszarów wiejskich;

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady właściwych ministrów (zwłaszcza 
tych odpowiedzialnych za rolnictwo i 
rozwój regionalny, projekty terytorialne,
gospodarkę i finanse itp.) w celu 
przedyskutowania optymalnych metod 
koordynacji polityki spójności z rozwojem 
obszarów wiejskich;

Or. fr

Poprawka 121
Petru Filip

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady Ministrów Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego w celu przedyskutowania 
optymalnych metod koordynacji polityki 
spójności z rozwojem obszarów wiejskich;

13. wzywa Radę do zwołania wspólnej 
Rady Ministrów Rolnictwa i Rozwoju 
Regionalnego oraz ministrów 
odpowiedzialnych za wdrażanie polityki 
regionalnej w celu przedyskutowania 
optymalnych metod koordynacji polityki 
spójności z rozwojem obszarów wiejskich;

Or. ro
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Poprawka 122
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do wprowadzenia lub 
wzmocnienia rzeczywistego sprawowania 
rządów lub partnerstw na wszystkich 
szczeblach z bezpośrednim 
zaangażowaniem wszystkich
zainteresowanych stron, w tym MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, a także partnerów 
gospodarczych i społecznych, w celu 
określenia priorytetów podejmowania 
działań, w jak największym stopniu 
dostosowanych do potrzeb związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich; zwraca się 
do Komisji o jak najszybsze nawiązanie 
takiej współpracy;

Or. fr

Poprawka 123
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i Państwa 
Członkowskie do zastosowania w polityce 
ROW otwartej metody koordynacji na 
szczeblu unijnym;

skreślony

Or. pl
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Poprawka 124
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i Państwa 
Członkowskie do zastosowania w polityce 
ROW otwartej metody koordynacji na 
szczeblu unijnym;

skreślony

Or. el

Poprawka 125
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i Państwa 
Członkowskie do zastosowania w polityce 
ROW otwartej metody koordynacji na 
szczeblu unijnym;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przestrzegania 
strategicznych wytycznych, które już 
zostały ustanowione w odniesieniu do 
rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 126
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i Państwa 
Członkowskie do zastosowania w polityce 
ROW otwartej metody koordynacji na 
szczeblu unijnym;

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zastosowania w polityce 
ROW otwartej metody koordynacji na 
szczeblu unijnym w celu osiągnięcia 
skoordynowanego i uzupełniającego się 
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podejścia, które wspiera restrukturyzację i 
zróżnicowanie gospodarki na obszarach 
wiejskich w Europie;

Or. en

Poprawka 127
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i Państwa 
Członkowskie do zastosowania w polityce 
ROW otwartej metody koordynacji na 
szczeblu unijnym; 

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zastosowania w polityce 
ROW otwartej metody koordynacji na 
szczeblu unijnym oraz do zaangażowania 
w ten proces przedstawicieli władz 
regionalnych i lokalnych;

Or. cs

Poprawka 128
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że proces rozwoju obszarów 
wiejskich nie może naruszać interesów 
obszarów podmiejskich i musi być ściśle 
skoordynowany z wspieraniem rozwoju 
obszarów miejskich, a także podkreśla, że 
synergie między politykami rozwoju 
obszarów wiejskich i rozwoju obszarów 
miejskich nie są ani wystarczające, ani 
skuteczne;

Or. cs
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Poprawka 129
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uznaje potencjał społeczności 
obszarów wiejskich do poczynienia 
pozytywnego wkładu na rzecz ochrony 
środowiska poprzez ich zaangażowanie w 
nieszkodliwe dla środowiska działania i 
rozwój alternatywnych źródeł energii, 
takich jak biopaliwa, zwłaszcza w 
kontekście czterech nowych wyzwań, 
przedstawionych w ramach oceny 
funkcjonowania polityki rozwoju 
obszarów wiejskich, takich jak 
bioróżnorodność i energie odnawialne; 

Or. en
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