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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Odniesienie 2a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji pt.: „Regiony 2020 – ocena 
przyszłych wyzwań dla regionów UE” 
(SEC(2008)2868), 

Or. en

Poprawka 2
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Odniesienie 3

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 158 i 159 traktatu WE, - uwzględniając art. 158, 159 i 29 ust. 2
traktatu WE,

Or. fr

Poprawka 3
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Odniesienie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje z konferencji 
na temat spójności terytorialnej i 
przyszłości polityki spójności, która odbyła 
się w Paryżu w dniach 30-31 października 
2008 r.,

skreślony
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Poprawka 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Odniesienie 9a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 
września 2005 r. w sprawie znaczenia 
spójności terytorialnej w rozwoju 
regionalnym1,

Or. pl

Poprawka 5
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że traktat lizboński, w 
którym umieszcza się spójność terytorialną 
pośród podstawowych celów Unii obok 
spójności gospodarczej i społecznej, nie 
został jeszcze ratyfikowany przez 
wszystkie państwa członkowskie UE;

A. mając na uwadze, że traktat lizboński, w 
którym umieszcza się spójność terytorialną 
pośród podstawowych celów Unii obok 
spójności gospodarczej i społecznej, nie 
został jeszcze ratyfikowany przez 
wszystkie państwa członkowskie UE, a 
jego przyszłość jest niepewna, mając na 
względzie negatywny wynik irlandzkiego 
referendum;

Or. el

                                               
1 Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 509.
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Poprawka 6
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że koncepcja 
spójności terytorialnej zawsze była 
implicite obecna w polityce spójności od 
jej początków i stanowiła kluczowy punkt 
w rozwoju tej polityki; mając na uwadze, 
że traktat lizboński oraz zielona księga w 
sprawie spójności terytorialnej zdołały
uczynić tę koncepcję bardziej widoczną i 
wyraźną; 

B. mając na uwadze, że koncepcja 
spójności terytorialnej zawsze była 
implicite obecna w polityce spójności od 
jej początków i stanowiła kluczowy punkt 
w rozwoju tej polityki; mając na uwadze, 
że zielona księga w sprawie spójności 
terytorialnej zdołała uczynić tę koncepcję 
bardziej widoczną i wyraźną; 

Or. el

Poprawka7
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że cel spójności 
terytorialnej stanowi uzupełnienie celów 
spójności gospodarczej i społecznej, i że te 
trzy formy spójności powinny się 
wzajemnie się wzmacniać, w związku z 
czym należy brać pod uwagę przy 
wszelkich działaniach wspólnotowych 
odnoszących się do terytorialności cel 
spójności terytorialnej, zwłaszcza w 
kontekście polityki regionalnej;

Or. es
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Poprawka 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że francuska 
prezydencja Rady przedstawiła podczas 
nieformalnej Rady Ministrów z dnia 
26 listopada 2008 r. wniosek w sprawie 
definicji spójności terytorialnej;

Or. de

Poprawka 9
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Bb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że polityka 
spójności UE wciąż stanowi jeden z
głównych filarów procesu integracji 
europejskiej i odgrywa aktywną rolę w 
redukowaniu różnic i braków w dziedzinie 
rozwoju;

Or. es

Poprawka 10
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
w sposób skuteczny przyczyniła się do 
stworzenia ważnych powiązań z innymi 
obszarami polityki wspólnotowej w celu 

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
w sposób skuteczny przyczyniła się do 
stworzenia ważnych powiązań z innymi 
obszarami polityki wspólnotowej w celu 
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zwiększenia ich wpływu w tym obszarze 
oraz na korzyść obywateli Europy, a 
synergia powstała pomiędzy polityką 
spójności a badaniami i rozwojem lub 
strategią lizbońską stanowią sukces, który 
przyniósł namacalne pozytywne rezultaty;

zwiększenia ich wpływu w tym obszarze 
oraz na korzyść obywateli Europy, a 
synergia powstała pomiędzy polityką 
spójności a badaniami i rozwojem lub 
strategią lizbońską przyniosła namacalne 
pozytywne rezultaty, które należy 
potwierdzić i poprawić;

Or. fr

Poprawka 11
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
w sposób skuteczny przyczyniła się do 
stworzenia ważnych powiązań z innymi 
obszarami polityki wspólnotowej w celu 
zwiększenia ich wpływu w tym obszarze 
oraz na korzyść obywateli Europy, a
synergia powstała pomiędzy polityką 
spójności a badaniami i rozwojem lub 
strategią lizbońską stanowią sukces, który 
przyniósł namacalne pozytywne rezultaty;

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
w sposób skuteczny przyczyniła się do 
stworzenia ważnych powiązań z innymi 
obszarami polityki wspólnotowej w celu 
zwiększenia ich wpływu w tym obszarze 
oraz ich korzyści dla obywateli Unii, 
takich jak synergia pomiędzy polityką 
spójności a badaniami i rozwojem lub 
strategią lizbońską lub synergie na 
szczeblu transgranicznym stanowiące
sukces, który przyniósł namacalne 
pozytywne rezultaty;

Or. en

Poprawka 12
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
w sposób skuteczny przyczyniła się do 
stworzenia ważnych powiązań z innymi 
obszarami polityki wspólnotowej w celu 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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zwiększenia ich wpływu w tym obszarze 
oraz na korzyść obywateli Europy, a 
synergia powstała pomiędzy polityką 
spójności a badaniami i rozwojem lub 
strategią lizbońską stanowią sukces, który 
przyniósł namacalne pozytywne rezultaty;

Or. cs

Poprawka 13
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
w sposób skuteczny przyczyniła się do 
stworzenia ważnych powiązań z innymi 
obszarami polityki wspólnotowej w celu 
zwiększenia ich wpływu w tym obszarze 
oraz na korzyść obywateli Europy, a 
synergia powstała pomiędzy polityką 
spójności a badaniami i rozwojem lub 
strategią lizbońską stanowią sukces, który 
przyniósł namacalne pozytywne rezultaty;

C. mając na uwadze, że polityka spójności 
w sposób skuteczny przyczyniła się do 
stworzenia niektórych ważnych powiązań 
z innymi obszarami polityki wspólnotowej 
w celu zwiększenia ich wpływu w tym 
obszarze oraz na korzyść obywateli 
Europy, a synergia powstała pomiędzy 
polityką spójności a badaniami i rozwojem 
lub strategią lizbońską stanowią sukces, 
który przyniósł namacalne pozytywne 
rezultaty;

Or. el

Poprawka 14
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że można stawić 
czoła nowym wyzwaniom, przed którymi 
staje polityka spójności, mającym ważne 
znaczenie terytorialne, takim jak zmiany 
demograficzne, koncentracja ludności w 
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miastach, podziały, ruchy migracyjne, 
związane z nimi procesy wyludniania 
(szczególnie problematyczne w strefach 
wiejskich i peryferyjnych), przystosowanie 
do globalizacji, zmiany klimatyczne, 
zaopatrzenie w energię i powolny proces 
odzyskiwania stref wiejskich, jedynie 
uznając ważną rolę polityki spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. es

Poprawka 15
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że polityka 
spójności i powiązane z nią zasoby 
finansowe powinny zostać wykorzystane 
do promowania rozwoju gospodarczego 
społecznego i terytorialnego, a zatem nie 
powinny podlegać konkurencji 
i deregulacji w ramach strategii 
lizbońskiej;

Or. pt

Poprawka 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że strategia 
göteborska dotycząca zrównoważonego 
rozwoju ma szczególne znaczenie dla 
wsparcia tworzenia pomostu pomiędzy 
gospodarczą wydajnością, spójnością 
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społeczną i równowagą ekologiczną;

Or. de

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że tak jak wykazano 
w dokumencie roboczym Komisji 
„Regiony 2020”, trzy powiązane ze sobą 
sytuacje kryzysowe dotyczące zmian 
klimatu, sytuacji demograficznej i sektora 
finansowego w połączeniu z zagrożeniem 
biedą i bezrobociem stanowią szczególne 
obciążenie dla spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej i że Komisja nie 
poświęca wystarczającej uwagi wynikom 
tej analizy ani w piątym sprawozdaniu 
z postępów, ani w zielonej księdze, 
w szczególności jeśli chodzi o negatywny 
i długotrwały wpływ zmian klimatu na 
regiony europejskie i pilną potrzebę 
zmiany kierunku europejskiej polityki 
strukturalnej w celu powstrzymania zmian 
klimatu;

Or. de

Poprawka 18
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że ostatnie 
sprawozdania dotyczące spójności ukazują 
wyraźną tendencję zwiększania się różnic 
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terytorialnych pomiędzy regionami 
europejskimi, jak również różnic na 
szczeblu subregionalnym, 
charakteryzujących się takimi zjawiskami 
jak podział terytorialny i prowadzących do 
powstawania swoistych gett i upadku 
niektórych obszarów wiejskich, w 
większości rolniczych lub najbardziej 
oddalonych, w związku czym włączenie 
spójności terytorialnej do celów Unii 
Europejskiej jest obecnie potrzebne 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej;

Or. es

Poprawka 19
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że konkurencja nie 
powinna zastępować konwergencji 
w państwach członkowskich i regionach, 
które są słabiej rozwinięte pod względem 
społeczno-gospodarczym;

Or. pt

Poprawka 20
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Punkt Cc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że pomimo 
postępów osiągniętych w obszarze 
konwergencji w UE, bezwzględne różnice 
pozostają znaczne, podobnie jak różnice 
w poziomie dobrobytu różnych państw 
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członkowskich, przy czym w niektórych 
z nich różnice są odnotowywane od kilku 
lat;

Or. pt

Poprawka 21
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Cc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że brak spójności 
terytorialnej spowalnia działanie 
europejskiego rynku wspólnotowego, 
ograniczając dostęp niektórych obszarów 
do wolności zapisanych w traktatach;

Or. es

Poprawka 22
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że polityka 
spójności może być postrzegana jako 
jeden z największych sukcesów polityki 
UE i jest uznawana za symbol sukcesu 
integracji i współpracy w UE;

Or. en

Poprawka23
Gerardo Galeote

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że polityka 
spójności jest niezbędnym celem Unii i 
najbardziej widocznym, odczuwalnym i 
mierzalnym wyrazem solidarności i 
równości europejskiej;

Or. es

Poprawka24
Gerardo Galeote

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że ta polityka jest 
jednym z głównych narzędzi służących 
realizacji koncepcji konwergencji 
pomiędzy coraz bardziej zróżnicowanymi 
regionami i zapewnieniu ich 
zrównoważonego i harmonijnego 
rozwoju;

Or. es

Poprawka 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zatwierdza płynące z konsultacji 
publicznych główne wnioski dotyczące 
przyszłości polityki spójności UE, 
przedstawione w piątym sprawozdaniu w 
sprawie postępów w dziedzinie spójności 
gospodarczej i społecznej; wyraża 
zadowolenie z powodu ogromnego 

1. zatwierdza płynące z konsultacji 
publicznych główne wnioski dotyczące 
przyszłości polityki spójności UE, 
przedstawione w piątym sprawozdaniu w 
sprawie postępów w dziedzinie spójności 
gospodarczej i społecznej; wyraża 
zadowolenie z powodu ogromnego 
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zainteresowania tą debatą różnych stron 
zaangażowanych w kwestie dotyczące 
polityki regionalnej;

zainteresowania tą debatą różnych stron, 
zwłaszcza samorządów lokalnych i 
regionalnych, zaangażowanych w kwestie 
dotyczące polityki regionalnej;

Or. pl

Poprawka 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad faktem, że Komisja nie 
przedstawiła analizy dotychczasowej 
polityki spójności w odniesieniu do jej 
oddziaływania na przestrzenne procesy 
koncentracji i wyrównywania bądź na 
negatywny wpływ zmian klimatu i sytuacji 
demograficznej w pewnych regionach; 
wzywa Komisję do umieszczenia 
w następnym sprawozdaniu 
średniookresowym dotyczącym 
sprawozdania w sprawie spójności 
spostrzeżeń pochodzących z dokumentu 
roboczego „Regiony 2020” przy 
prezentacji spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz 
do jednoczesnej krytycznej analizy 
oddziaływania polityki europejskiej 
i określenia złych priorytetów i błędów 
przy wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych;

Or. de

Poprawka 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1b. podziela opinię wynikającą 
z konsultacji z opinią publiczną, 
podkreślającą, że cel spójności zostanie 
osiągnięty tylko wtedy, gdy polityka 
zostanie skoncentrowana na regionach 
będących w trudniejszej sytuacji; 
stwierdza jednak, że analizy zawarte 
w dokumencie roboczym „Regiony 2020” 
wykazują, że należy na nowo zdefiniować 
parametry dla obszarów o mniej 
korzystnej sytuacji;

Or. de

Poprawka28
Gerardo Galeote

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 

3. kładzie nacisk na stanowisko wyrażone 
we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r., które odrzuca wszelkie 
próby ponownego upaństwowienia.

W związku z tym:

- uznaje za niezbędne zobowiązanie, nie 
tylko w celu utrzymania tej polityki 
wspólnotowej, lecz również w celu jej 
wzmocnienia, tak aby pozwalała na 
realizację działań przekraczających 
inwestowanie w infrastrukturę, promując 
innowacyjne działania ukierunkowane na 
tworzenie nowych miejsc pracy, zgodnie z 
ustaleniami strategii lizbońskiej, 
jednocześnie stawiając czoła takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje czy
zarządzanie energią;

- wyraża głębokie przekonanie, że 
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różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

omawiana polityka powinna obejmować 
wszystkie regiony UE, przynosząc taką 
wartość dodaną, która umożliwi sprostanie 
tym wyzwaniom;

- kładzie nacisk na potrzebę jasnego 
ustalenia priorytetów w działaniach, jak 
również na to, aby w imię skuteczności i 
równości przekazane środki zostały 
wykorzystane w jak największym stopniu, 
oraz aby zostały zachowane w ramach tej 
polityki, pomagając w realizacji jej celów 
w regionach, które są gotowe do ich 
przyjęcia;

- jest przekonany co do potrzeby przyjęcia 
zintegrowanego podejścia w celu 
zapewnienia synergii w ramach różnych 
sektorów polityki Unii oraz pomiędzy 
wszystkimi stronami uwikłanymi w 
procesy decyzyjny i wykonawczy, jako 
jedynej formy osiągnięcia 
zrównoważonego i harmonijnego rozwoju 
różnych terytoriów i regionów 
europejskich;

Or. es

Poprawka 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja i ubóstwo, 
zmiany klimatyczne i demograficzne, 



AM\757960PL.doc PE416.601v01-00 17/116 AM\

PL

wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

migracje i wydajność energetyczna;

Or. de

Poprawka 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 

3. Zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownej renacjonalizacji
oraz zobowiązanie do przyjęcia w tym 
zakresie jednolitej polityki wspólnotowej, 
która powinna równocześnie umożliwiać 
sprostanie takim wyzwaniom jak 
globalizacja, zmiany klimatyczne i 
demograficzne, migracje i wydajność 
energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań strukturalnych UE 
oraz zatwierdzania praktyk przeznaczania 
środków, a także potrzebę zapewnienia 
rzeczywistej synergii oraz zintegrowanego 
podejścia w ramach różnych sektorów 
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różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

polityki, aby osiągnąć optymalne rezultaty 
w zakresie faktycznego wzrostu i rozwoju;

Or. pl

Poprawka 31
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne, zmiany demograficzne 
(starzenie się i migracja) oraz energia; 
wyraża głębokie przekonanie, że omawiana 
polityka powinna obejmować wszystkie 
regiony UE, przynosząc wartość dodaną 
dla wszystkich; podkreśla potrzebę 
ustalenia priorytetów w wydatkach na 
rzecz polityki strukturalnej i działań UE 
oraz zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia synergii oraz zintegrowanego 
podejścia w ramach różnych sektorów 
polityki, aby osiągnąć optymalne rezultaty 
w zakresie faktycznego wzrostu i rozwoju;

Or. en



AM\757960PL.doc PE416.601v01-00 19/116 AM\

PL

Poprawka 32
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków;

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz, z 
zastrzeżeniem, zatwierdzania działań 
dotyczących przeznaczania środków;

Or. fr

Poprawka 33
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej, 
elastycznej polityki wspólnotowej, dającej 
się dostosować do najodpowiedniejszej 
skali interwencji, która powinna 
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klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, włącznie z regionami o specjalnych 
cechach geograficznych oraz 
o specjalnych potrzebach i możliwościach, 
przynosząc wartość dodaną dla wszystkich; 
wyraża potrzebę ustalenia odpowiednich 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

Or. el

Poprawka 34
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej, 
zintegrowanej i elastycznej polityki 
wspólnotowej, dającej się dostosować do 
skali interwencji, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
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wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, w tym regiony o specjalnych cechach 
geograficznych, przynosząc wartość 
dodaną dla wszystkich; wyraża potrzebę 
ustalenia priorytetów w wydatkach na 
rzecz polityki strukturalnej i działań UE 
oraz zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

Or. el

Poprawka 35
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, ubóstwo, 
zmiany klimatyczne i demograficzne, 
migracje i wydajność energetyczna oraz 
różnice społeczno-gospodarcze, które 
uległy pogłębieniu w wyniku obecnego 
kryzysu gospodarczego; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
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optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

Or. el

Poprawka 36
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, migracje i 
wydajność energetyczna; wyraża głębokie 
przekonanie, że omawiana polityka 
powinna obejmować wszystkie regiony 
UE, przynosząc wartość dodaną dla 
wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

3. zauważa, że stanowisko wyrażone we 
wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r. obejmuje odrzucenie 
wszelkich prób ponownego 
upaństwowienia oraz zobowiązanie do 
przyjęcia w tym zakresie jednolitej polityki 
wspólnotowej, która powinna 
równocześnie umożliwiać sprostanie takim 
wyzwaniom jak globalizacja, zmiany 
klimatyczne i demograficzne, wyludnienie,
migracje i wydajność energetyczna; 
wyraża głębokie przekonanie, że omawiana 
polityka powinna obejmować wszystkie 
regiony UE, przynosząc wartość dodaną 
dla wszystkich; wyraża potrzebę ustalenia 
priorytetów w wydatkach na rzecz polityki 
strukturalnej i działań UE oraz 
zatwierdzania działań dotyczących 
przeznaczania środków, a także potrzebę 
zapewnienia rzeczywistej synergii oraz 
zintegrowanego podejścia w ramach 
różnych sektorów polityki, aby osiągnąć 
optymalne rezultaty w zakresie 
faktycznego wzrostu i rozwoju;

Or. es
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Poprawka 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. ponawia swoje wezwanie do Komisji 
zawarte we wspomnianej wyżej rezolucji 
z dnia 21 lutego 2008 r. dotyczące 
krytycznej oceny powiązania środków 
z celami; wskazuje na fakt, że powiązanie 
z celami może zostać zachowane tylko 
wtedy, gdy zostanie ukierunkowane na 
pilne wyzwania związane ze zmianami 
klimatu oraz będzie wzmacniać synergię 
z nowymi możliwościami zatrudnienia 
w „zielonych” sektorach gospodarki;

Or. de

Poprawka 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. stanowczo odrzuca wnioski Komisji, 
z których wynika, że wsparcie sektora 
niskich zarobków i jednostronne 
ukierunkowanie na rozwój przemysłowy 
w regionach konwergencji mogłoby się 
przyczynić do zniesienia regionalnych 
różnic rozwojowych; podkreśla, 
że utrwalone w ten sposób rozróżnienie 
między regionami wygranymi 
i przegranymi nie jest zgodne z zasadami 
polityki spójności; jest zdania, że regiony 
muszą samodzielnie definiować 
najważniejsze aspekty swojego rozwoju 
i łączyć zrównoważony rozwój przede 
wszystkim z regionalnie występującymi 
kompetencjami;
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Or. de

Poprawka 39
Gerardo Galeote

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że spójność terytorialna jest 
najważniejsza dla rozwoju polityki 
spójności UE; uważa zatem, że debata na 
temat zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej jest bezpośrednio związana z
przyszłą reformą polityki regionalnej UE;

4. uważa, że spójność terytorialna jest 
najważniejszym filarem służącym
realizacji celów polityki spójności UE; 
uważa zatem, że przyszła reforma polityki 
regionalnej UE powinna uwzględniać 
wnioski wynikające z debaty na temat 
zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej;

Or. es

Poprawka 40
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że spójność terytorialna jest 
najważniejsza dla rozwoju polityki 
spójności UE; uważa zatem, że debata na 
temat zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej jest bezpośrednio związana z 
przyszłą reformą polityki regionalnej UE; 

4. uważa, że spójność terytorialna może 
stać się ważnym uzupełnieniem dla 
rozwoju polityki spójności UE, jeśli jej 
wdrożenie będzie niwelowało pogłębiające 
się różnice rozwoju wewnątrz państw i 
regionów; uważa zatem, że debata na temat 
zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej jest bezpośrednio związana z 
przyszłą reformą polityki regionalnej UE;

Or. pl
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Poprawka 41
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że spójność terytorialna jest 
najważniejsza dla rozwoju polityki 
spójności UE; uważa zatem, że debata na 
temat zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej jest bezpośrednio związana z 
przyszłą reformą polityki regionalnej UE;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że spójność terytorialna jest 
najważniejsza dla rozwoju polityki 
spójności UE; uważa zatem, że debata na 
temat zielonej księgi w sprawie spójności 
terytorialnej jest bezpośrednio związana z 
przyszłą reformą polityki regionalnej UE;

4. uważa, że spójność terytorialna odgrywa 
ważną rolę we wzmacnianiu spójności 
gospodarczej i społecznej i w związku 
z tym jest najważniejsza dla rozwoju 
polityki spójności UE; uważa zatem, że 
debata na temat zielonej księgi w sprawie 
spójności terytorialnej jest bezpośrednio 
związana z przyszłą reformą polityki 
regionalnej UE;

Or. en

Poprawka 43
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że pierwszym i podstawowym 
celem polityki strukturalnej powinno być 
ograniczenie różnic w poziomach rozwoju 
różnych regionów, promowanie 
rzeczywistej konwergencji i stymulowanie 
wzrostu oraz zatrudnienia, zaś polityka 
strukturalna powinna być instrumentem
redystrybucji i rekompensaty większych 
kosztów jednolitego rynku, unii 
gospodarczej i walutowej oraz liberalizacji 
handlu międzynarodowego, które ponoszą 
najsłabiej rozwinięte kraje i regiony Unii 
Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 44
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, że polityka spójności nie 
powinna być postrzegana wyłącznie jako 
instrument służący osiąganiu celów 
realizowanych w innych obszarach 
polityki sektorowej, zważywszy że jest 
polityką wspólnotową o dużej wartości 
dodanej, która ma własną rację bytu: 
spójność;

Or. pt

Poprawka 45
Gerardo Galeote

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, że przyszła polityka 
spójności powinna dawać 
satysfakcjonujące odpowiedzi dla 
regionów nazywanych dziś „regionami 
znajdującymi się w okresie przejściowym”, 
tak aby nie były zagrożone dotyczący ich 
proces konwergencji ani ich 
konkurencyjność;

Or. es

Poprawka 46
Gerardo Galeote

Projekt rezolucji
Ustęp 4c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. uważa za konieczne, aby przyszłe 
zmiany dotyczące rozporządzeń 
regulujących dysponowanie środkami na 
politykę spójności skupiały się na 
uproszczeniu mechanizmów kontrolnych, 
jako że może się to przyczynić do 
ułatwienia realizacji inwestycji, a co za 
tym idzie, poprawić możliwości finansowe 
regionów europejskich;

Or. es

Poprawka 47
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stanowczo pochwala przyjęcie przez 
Komisję Europejską zielonej księgi w 

5. w pełni popiera decyzję o 
przeprowadzeniu analiz w dziedzinie 
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sprawie spójności terytorialnej, która 
stanowi odpowiedź na wyrażany od dawna 
postulat Parlamentu Europejskiego; w 
pełni popiera decyzję o przeprowadzeniu 
analiz w dziedzinie „spójności 
terytorialnej”, które przez długi czas 
stanowiły najważniejszą kwestię 
w debatach na temat polityki regionalnej, 
mimo że nie ratyfikowano jeszcze traktatu 
lizbońskiego; 

„spójności terytorialnej”, które przez długi 
czas stanowiły najważniejszą kwestię w 
debatach na temat polityki regionalnej, 
mimo że nie ratyfikowano jeszcze traktatu 
lizbońskiego;

Or. pl

Poprawka 48
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stanowczo pochwala przyjęcie przez 
Komisję Europejską zielonej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej, która 
stanowi odpowiedź na wyrażany od dawna 
postulat Parlamentu Europejskiego; w 
pełni popiera decyzję o przeprowadzeniu 
analiz w dziedzinie „spójności 
terytorialnej”, które przez długi czas 
stanowiły najważniejszą kwestię 
w debatach na temat polityki regionalnej, 
mimo że nie ratyfikowano jeszcze traktatu 
lizbońskiego;

5. pochwala przyjęcie przez Komisję 
Europejską zielonej księgi w sprawie 
spójności terytorialnej, która stanowi 
odpowiedź na wyrażany od dawna postulat 
Parlamentu Europejskiego; w pełni popiera 
decyzję o przeprowadzeniu analiz w 
dziedzinie „spójności terytorialnej”, które 
przez długi czas stanowiły najważniejszą 
kwestię w debatach na temat polityki 
regionalnej, mimo że nie ratyfikowano 
jeszcze traktatu lizbońskiego;

Or. fr

Poprawka 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. stanowczo pochwala przyjęcie przez 5. pochwala przyjęcie przez Komisję 
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Komisję Europejską zielonej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej, która 
stanowi odpowiedź na wyrażany od dawna 
postulat Parlamentu Europejskiego; w 
pełni popiera decyzję o przeprowadzeniu 
analiz w dziedzinie „spójności 
terytorialnej”, które przez długi czas 
stanowiły najważniejszą kwestię 
w debatach na temat polityki regionalnej, 
mimo że nie ratyfikowano jeszcze traktatu 
lizbońskiego;

Europejską zielonej księgi w sprawie 
spójności terytorialnej, która stanowi 
odpowiedź na wyrażany od dawna postulat 
Parlamentu Europejskiego; w pełni popiera 
decyzję o przeprowadzeniu analiz w 
dziedzinie „spójności terytorialnej”, które 
przez długi czas stanowiły najważniejszą 
kwestię w debatach na temat polityki 
regionalnej, mimo że nie ratyfikowano 
jeszcze traktatu lizbońskiego;

Or. de

Poprawka 50
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza 
ona jasnej definicji spójności terytorialnej, 
i w związku z tym nie wpływa ona na 
znaczny postęp w rozumieniu tej nowej 
koncepcji; wyraża ponadto ubolewanie, że 
zielona księga nie wyjaśnia, w jaki sposób 
spójność terytorialna zostanie włączona w 
istniejące już ramy polityki spójności i 
stanie się bardziej operacyjna w kolejnym 
okresie programowania; 

6. uważa jednak, że w zielonej księdze 
zabrakło propozycji definicji spójności 
terytorialnej, i w związku z tym nie 
wpływa ona na znaczny postęp w 
rozumieniu tej nowej koncepcji; wyraża 
ponadto ubolewanie, że zielona księga nie 
wyjaśnia, w jaki sposób spójność 
terytorialna zostanie włączona w istniejące 
już ramy polityki spójności i stanie się 
bardziej operacyjna w kolejnym okresie 
programowania;

Or. pl

Poprawka 51
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji spójności terytorialnej, i w 
związku z tym nie wpływa ona na znaczny 
postęp w rozumieniu tej nowej koncepcji; 
wyraża ponadto ubolewanie, że zielona 
księga nie wyjaśnia, w jaki sposób 
spójność terytorialna zostanie włączona w 
istniejące już ramy polityki spójności i 
stanie się bardziej operacyjna w kolejnym 
okresie programowania; 

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji spójności terytorialnej, i w 
związku z tym nie wpływa ona na znaczny 
postęp w rozumieniu tej nowej koncepcji, 
tak aby mogła być skutecznie stosowana 
w sposób mający pozytywny wpływ na 
wyrównanie różnic społeczno-
gospodarczych między regionami; wyraża 
ponadto ubolewanie, że zielona księga nie 
wyjaśnia, w jaki sposób spójność 
terytorialna zostanie włączona w istniejące 
już ramy polityki spójności i stanie się 
bardziej operacyjna w kolejnym okresie 
programowania; 

Or. el

Poprawka 52
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji spójności terytorialnej, i w 
związku z tym nie wpływa ona na znaczny 
postęp w rozumieniu tej nowej koncepcji; 
wyraża ponadto ubolewanie, że zielona 
księga nie wyjaśnia, w jaki sposób 
spójność terytorialna zostanie włączona w 
istniejące już ramy polityki spójności i 
stanie się bardziej operacyjna w kolejnym 
okresie programowania; 

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji spójności terytorialnej, i w 
związku z tym nie wpływa ona na znaczny 
postęp w rozumieniu tej nowej koncepcji; 
wyraża ponadto ubolewanie, że zielona 
księga nie wyjaśnia, w jaki sposób 
spójność terytorialna zostanie włączona w 
istniejące już ramy polityki spójności ani 
za pomocą jakich narzędzi 
metodologicznych i zasobów operacyjnych 
zostanie przekształcona z ram 
obejmujących zasady w część 
mechanizmów interwencyjnych na 
potrzeby polityki spójności, tak aby była 
rzeczywiście stosowana i stała się bardziej 
operacyjna w kolejnym okresie 
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programowania; 

Or. el

Poprawka 53
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji spójności terytorialnej, i w 
związku z tym nie wpływa ona na znaczny 
postęp w rozumieniu tej nowej koncepcji; 
wyraża ponadto ubolewanie, że zielona 
księga nie wyjaśnia, w jaki sposób 
spójność terytorialna zostanie włączona w 
istniejące już ramy polityki spójności i 
stanie się bardziej operacyjna w kolejnym 
okresie programowania;

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji spójności terytorialnej, i w 
związku z tym nie wpływa ona na znaczny 
postęp w rozumieniu tej nowej koncepcji; 
wyraża ponadto ubolewanie, że zielona 
księga nie wyjaśnia, w jaki sposób 
spójność terytorialna zostanie włączona w 
istniejące już ramy polityki spójności i 
stanie się bardziej operacyjna w kolejnym 
okresie programowania; dlatego też wzywa 
Komisję do reakcji na te niedociągnięcia i 
do przyjęcia odpowiednich środków w celu 
ich usunięcia;

Or. en

Poprawka 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji spójności terytorialnej, i w 
związku z tym nie wpływa ona na znaczny 
postęp w rozumieniu tej nowej koncepcji; 
wyraża ponadto ubolewanie, że zielona 
księga nie wyjaśnia, w jaki sposób 
spójność terytorialna zostanie włączona w 

6. uważa, że w zielonej księdze zabrakło 
ambitnych celów, jako że nie dostarcza ona 
jasnej definicji i celu spójności 
terytorialnej, i w związku z tym nie 
wpływa ona na znaczny postęp 
w rozumieniu tej nowej koncepcji; wyraża 
ponadto ubolewanie, że zielona księga nie 
wyjaśnia, w jaki sposób spójność 
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istniejące już ramy polityki spójności i 
stanie się bardziej operacyjna w kolejnym 
okresie programowania;

terytorialna zostanie włączona w istniejące 
już ramy polityki spójności i stanie się 
bardziej operacyjna w kolejnym okresie 
programowania;

Or. de

Poprawka 55
Jamila Madeira

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że zielona księga nie ma 
wartości zobowiązań podjętych w agendzie 
terytorialnej i karcie lipskiej, które nadają 
spójności terytorialnej wizję strategiczną 
i operacyjną, w szczególności jeżeli chodzi 
o zasadę policentryzmu lub nowe 
partnerstwo miejsko-wiejskie;

Or. pt

Poprawka 56
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że koncepcja spójności 
terytorialnej obejmuje również spójność 
w obrębie terytoriów, którą należy 
osiągnąć poprzez wspieranie kapitału 
terytorialnego, jego potencjału i powiązań 
z obszarami podmiejskimi i wiejskimi; 

Or. en
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Poprawka 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zawartą 
w zielonej księdze analizę, w ramach której 
definiuje się trzy kluczowe pojęcia, mające 
stanowić najważniejszy element w rozwoju 
spójności terytorialnej: koncentrację, 
połączenie i współpracę; uważa, że pojęcia 
te mogą przynieść rozwiązanie w 
odniesieniu do pewnych podstawowych 
przeszkód stojących na drodze do 
harmonijnego rozwoju Unii, takich jak 
negatywne skutki związane z koncentracją 
działalności gospodarczej, nierówności w 
zakresie dostępu do rynków i usług 
wynikające z odległości, a także podziały 
zdeterminowane istnieniem granic 
pomiędzy państwami członkowskimi, ale 
również regionami;

7. stwierdza, że zielona księga zawiera
analizę, w ramach której definiuje się trzy 
kluczowe pojęcia, mające stanowić 
najważniejszy element w rozwoju 
spójności terytorialnej: koncentrację, 
połączenie i współpracę; uważa, że pojęcia 
te mogą przyczynić się do rozwiązania 
w odniesieniu do pewnych podstawowych 
przeszkód stojących na drodze do 
zrównoważonego i trwałego rozwoju 
określonego przez Unię w art. 2 Traktatu, 
takich jak negatywne skutki związane 
z koncentracją działalności gospodarczej, 
nierówności w zakresie dostępu do rynków 
i usług, a także podziały zdeterminowane 
istnieniem granic pomiędzy państwami 
członkowskimi, ale również regionami; 
wskazuje na fakt, że w zielonej księdze nie 
opisuje się potencjału samodzielnego 
rozwoju regionów w ramach 
przyczyniania się do spójności;

Or. de

Poprawka 58
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zawartą w 
zielonej księdze analizę, w ramach której 
definiuje się trzy kluczowe pojęcia, mające 
stanowić najważniejszy element w rozwoju 
spójności terytorialnej: koncentrację, 
połączenie i współpracę; uważa, że pojęcia 

7. z zadowoleniem przyjmuje zawartą w 
zielonej księdze analizę, w ramach której 
definiuje się trzy kluczowe pojęcia, mające 
stanowić najważniejszy element w rozwoju 
spójności terytorialnej: koncentrację, 
połączenie i współpracę; uważa, że pojęcia 
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te mogą przynieść rozwiązanie w 
odniesieniu do pewnych podstawowych 
przeszkód stojących na drodze do 
harmonijnego rozwoju Unii, takich jak 
negatywne skutki związane z koncentracją
działalności gospodarczej, nierówności w 
zakresie dostępu do rynków i usług 
wynikające z odległości, a także podziały 
zdeterminowane istnieniem granic 
pomiędzy państwami członkowskimi, ale 
również regionami;

te mogą przynieść rozwiązanie w 
odniesieniu do pewnych podstawowych 
przeszkód stojących na drodze do 
harmonijnego rozwoju Unii, takich jak 
negatywne skutki związane z koncentracją 
działalności gospodarczej w niektórych 
tylko ośrodkach oraz w stolicach państw i 
regionów, nierówności w zakresie dostępu 
do rynków i usług wynikające z odległości 
i braków w infrastrukturze, a także 
podziały zdeterminowane istnieniem granic 
pomiędzy państwami członkowskimi, ale 
również regionami;

Or. pl

Poprawka 59
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje zawartą w 
zielonej księdze analizę, w ramach której 
definiuje się trzy kluczowe pojęcia, mające 
stanowić najważniejszy element w rozwoju 
spójności terytorialnej: koncentrację, 
połączenie i współpracę; uważa, że pojęcia 
te mogą przynieść rozwiązanie w 
odniesieniu do pewnych podstawowych 
przeszkód stojących na drodze do 
harmonijnego rozwoju Unii, takich jak 
negatywne skutki związane z koncentracją 
działalności gospodarczej, nierówności w 
zakresie dostępu do rynków i usług 
wynikające z odległości, a także podziały 
zdeterminowane istnieniem granic 
pomiędzy państwami członkowskimi, ale 
również regionami;

7. z zadowoleniem przyjmuje zawartą w 
zielonej księdze analizę, w ramach której 
definiuje się trzy kluczowe pojęcia, mające 
stanowić najważniejszy element w rozwoju 
spójności terytorialnej: koncentrację, 
połączenie i współpracę; uważa, że pojęcia 
te mogą przynieść rozwiązanie w 
odniesieniu do pewnych podstawowych 
przeszkód stojących na drodze do 
harmonijnego rozwoju Unii, takich jak 
negatywne skutki związane z koncentracją 
działalności gospodarczej, nierówności w 
zakresie dostępu do rynków i usług 
wynikające z odległości i/lub koncentracji, 
a także podziały zdeterminowane 
istnieniem granic pomiędzy państwami 
członkowskimi, ale również regionami;

Or. fr
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Poprawka 60
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wskazuje, że należy wziąć pod uwagę 
fakt, iż znaczne rozdrobnienie na zbyt 
małe skupiska ludzkie (poniżej 500 
mieszkańców) osłabia nadmiernie sieć 
osadniczą, która w takich przypadkach nie 
jest w stanie realizować, bez wsparcia w 
postaci konkretnych działań polityki 
spójności, funkcji gospodarczych i 
społecznych, które pozwalają utrzymać 
równowagę pomiędzy populacją a 
terytorium; stwierdza zatem, iż powinno 
się brać pod uwagę gęstość zaludnienia w 
odniesieniu do możliwości strukturalnych 
konkretnej miejscowości, aby 
zagwarantować zrównoważony rozwój 
terytorialny i reagować na wyzwania 
dotyczące konkurencyjności i równowagi;

Or. es

Poprawka 61
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
konsultacji publicznych dotyczących 
spójności terytorialnej, zgodnie z 
wymogami zawartymi w zielonej księdze; 
uważa, że pomyślne przeprowadzenie 
wszelkich konsultacji publicznych jest 
bezpośrednio związane z największym 
możliwym udziałem różnych 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa właściwe organy 

8. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
konsultacji publicznych dotyczących 
spójności terytorialnej, zgodnie z 
wymogami zawartymi w zielonej księdze; 
uważa, że pomyślne przeprowadzenie 
wszelkich konsultacji publicznych jest 
bezpośrednio związane z największym 
możliwym udziałem różnych 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa właściwe organy 
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krajowe i lokalne do bezzwłocznego 
rozpowszechnienia stosownych informacji 
w celu rozbudzenia świadomości 
w odniesieniu do znaczenia tej nowej 
koncepcji;

krajowe, regionalne i lokalne do 
bezzwłocznego rozpowszechnienia 
stosownych informacji w celu rozbudzenia 
świadomości w odniesieniu do znaczenia 
tej nowej koncepcji;

Or. es

Poprawka 62
Jamila Madeira

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
konsultacji publicznych dotyczących 
spójności terytorialnej, zgodnie z 
wymogami zawartymi w zielonej księdze; 
uważa, że pomyślne przeprowadzenie 
wszelkich konsultacji publicznych jest 
bezpośrednio związane z największym 
możliwym udziałem różnych 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa właściwe organy 
krajowe i lokalne do bezzwłocznego 
rozpowszechnienia stosownych informacji 
w celu rozbudzenia świadomości 
w odniesieniu do znaczenia tej nowej 
koncepcji;

8. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie 
konsultacji publicznych dotyczących 
spójności terytorialnej, zgodnie z 
wymogami zawartymi w zielonej księdze; 
uważa, że pomyślne przeprowadzenie 
wszelkich konsultacji publicznych jest 
bezpośrednio związane z największym 
możliwym udziałem różnych 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa właściwe organy 
krajowe, regionalne i lokalne do 
bezzwłocznego rozpowszechnienia 
stosownych informacji w celu rozbudzenia 
świadomości w odniesieniu do znaczenia 
tej nowej koncepcji;

Or. pt

Poprawka 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że koordynacja wszystkich 
obszarów wspólnotowej polityki 

9. uważa, że koordynacja wszystkich 
obszarów wspólnotowej polityki 
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sektorowej, które mają silne oddziaływanie 
terytorialne, jest kluczowa dla rozwoju 
spójności terytorialnej; wyraża zatem żal z 
powodu faktu, że odpowiednie analizy 
zawarte w zielonej księdze ograniczają się 
do wyszczególnienia tych obszarów 
polityki UE bez zaproponowania sposobów 
na wzmocnienie synergii pomiędzy nimi, 
ani nawet metod, które faktycznie 
umożliwiłyby zmierzenie poziomu wpływu 
terytorialnego tych obszarów polityki;

sektorowej, które mają silne oddziaływanie 
terytorialne, jest kluczowa dla rozwoju 
spójności terytorialnej oraz wzmacniania 
spójności gospodarczej i społecznej; 
wyraża zatem żal z powodu faktu, że 
odpowiednie analizy zawarte w zielonej 
księdze ograniczają się do 
wyszczególnienia tych obszarów polityki 
UE bez zaproponowania sposobów na 
wzmocnienie synergii pomiędzy nimi, ani 
nawet metod, które faktycznie 
umożliwiłyby zmierzenie poziomu wpływu 
terytorialnego tych obszarów polityki;

Or. en

Poprawka 64
Elisabeth Schroedter

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z podejściem, zgodnie 
z którym nie powinno się włączać w treść 
zielonej księgi oraz w debatę publiczną
jakichkolwiek odniesień do potencjalnych 
budżetowych i finansowych konsekwencji 
spójności terytorialnej; uważa, że taka 
analiza byłaby przedwczesna, o ile samo 
omawiane pojęcie nie zostanie jasno 
zdefiniowane i zrozumiane przez wszystkie 
zainteresowane strony; sugeruje, 
by rozważania te uwzględniono w ramach 
przyszłych perspektyw finansowych;

10. wyraża ubolewanie, że w treść zielonej 
księgi oraz w debatę publiczną nie 
włączono zasadniczej wypowiedzi 
w sprawie potencjalnych budżetowych 
i finansowych konsekwencji spójności 
terytorialnej, ponieważ do zapewnienia 
spójności terytorialnej w Unii 
i umożliwienia każdemu regionowi 
jednakowego rozwoju konieczna jest 
z jednej strony gotowość wszystkich 
państw członkowskich także do udziału 
finansowego, a z drugiej strony dyskusja 
dotycząca konieczności skutecznego 
i zrównoważonego wykorzystania 
europejskich funduszy strukturalnych; 
zachęca Komisję do uwzględnienia tej 
kwestii w białej księdze;

Or. de
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Poprawka 65
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z podejściem, zgodnie z 
którym nie powinno się włączać w treść 
zielonej księgi oraz w debatę publiczną
jakichkolwiek odniesień do potencjalnych 
budżetowych i finansowych konsekwencji 
spójności terytorialnej; uważa, że taka 
analiza byłaby przedwczesna, o ile samo 
omawiane pojęcie nie zostanie jasno 
zdefiniowane i zrozumiane przez wszystkie 
zainteresowane strony; sugeruje, by 
rozważania te uwzględniono w ramach 
przyszłych perspektyw finansowych;

10. zgadza się z podejściem, zgodnie z 
którym nie powinno się włączać w treść 
zielonej księgi oraz w debatę publiczną 
zbyt precyzyjnych odniesień do 
potencjalnych budżetowych i finansowych 
konsekwencji spójności terytorialnej; 
niemniej należy brać pod uwagę, iż wyniki 
debaty będą stanowiły podstawę założeń 
finansowych przyszłej polityki spójności;

Or. pl

Poprawka 66
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z podejściem, zgodnie z 
którym nie powinno się włączać w treść 
zielonej księgi oraz w debatę publiczną 
jakichkolwiek odniesień do potencjalnych 
budżetowych i finansowych konsekwencji 
spójności terytorialnej; uważa, że taka 
analiza byłaby przedwczesna, o ile samo 
omawiane pojęcie nie zostanie jasno 
zdefiniowane i zrozumiane przez wszystkie 
zainteresowane strony; sugeruje, by 
rozważania te uwzględniono w ramach 
przyszłych perspektyw finansowych;

10. zgadza się z podejściem, zgodnie z 
którym nie powinno się włączać w treść 
zielonej księgi oraz w debatę publiczną 
jakichkolwiek odniesień do potencjalnych 
budżetowych i finansowych konsekwencji 
spójności terytorialnej; uważa, że taka 
analiza byłaby przedwczesna, o ile samo 
omawiane pojęcie nie zostanie jasno 
zdefiniowane i zrozumiane przez wszystkie 
zainteresowane strony; zwraca się z 
wnioskiem, by rozważania te 
uwzględniono w ramach przyszłych 
perspektyw finansowych;

Or. fr



AM\757960PL.doc PE416.601v01-00 39/116 AM\

PL

Poprawka 67
Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z podejściem, zgodnie z 
którym nie powinno się włączać w treść 
zielonej księgi oraz w debatę publiczną 
jakichkolwiek odniesień do potencjalnych 
budżetowych i finansowych konsekwencji 
spójności terytorialnej; uważa, że taka 
analiza byłaby przedwczesna, o ile samo 
omawiane pojęcie nie zostanie jasno 
zdefiniowane i zrozumiane przez wszystkie 
zainteresowane strony; sugeruje, by 
rozważania te uwzględniono w ramach 
przyszłych perspektyw finansowych;

10. zgadza się z podejściem, zgodnie z 
którym nie powinno się włączać w treść 
zielonej księgi oraz w debatę publiczną 
jakichkolwiek odniesień do potencjalnych 
budżetowych i finansowych konsekwencji 
spójności terytorialnej; uważa, że taka 
analiza byłaby przedwczesna, o ile samo 
omawiane pojęcie nie zostanie jasno 
zdefiniowane i zrozumiane przez wszystkie 
zainteresowane strony; uważa ponadto, że 
wszelkie dyskusje na ten temat stanowią 
nieodłączną część procesu negocjowania 
i planowania przyszłej spójności 
politycznej; sugeruje, by rozważania te 
uwzględniono w ramach przyszłych 
perspektyw finansowych;

Or. el

Poprawka 68
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) (przed nagłówkiem „Analiza pojęcia spójności terytorialnej”)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że obecne wspólnotowe 
zasoby finansowe przeznaczane na 
politykę spójności są niewystarczające, 
aby odpowiedzieć na wymogi związane 
z faktyczną konwergencją, różnicami 
regionalnymi, wysokim bezrobociem, 
nierównymi dochodami i ubóstwem 
w Unii Europejskiej; dlatego też ponownie 
podkreśla potrzebę zwiększenia budżetu 
wspólnotowego, mając na względzie 
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główny i podstawowy cel, jakim jest 
promowanie spójności gospodarczej 
i społecznej na szczeblu UE;

Or. pt

Poprawka 69
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy) (przed nagłówkiem „Analiza pojęcia spójności terytorialnej”)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. uważa, że istnienie solidnej i dobrze 
finansowanej europejskiej polityki 
regionalnej jest warunkiem sine qua non 
stopniowego rozszerzania i osiągania 
spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej w rozszerzonej UE;

Or. pt

Poprawka 70
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 10c (nowy) (po nagłówku„Analiza pojęcia spójności terytorialnej”)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. podkreśla, że wymiar terytorialny nie 
może wiązać się z przeciwdziałaniem lub 
osłabianiem podstawowego celu polityki 
regionalnej, jakim jest promowanie 
spójności gospodarczej i społecznej, 
a inaczej mówiąc – zmniejszanie różnic 
w poziomie rozwoju między różnymi 
regionami i opóźnienia regionów 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnym położeniu; podkreśla, że 
należy zapewnić nowe wspólnotowe 
zasoby finansowe na nowe cele 
i priorytety;
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Or. pt

Poprawka 71
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 10d (nowy) (po nagłówku „Analiza pojęcia spójności terytorialnej”)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. podkreśla, że spójność terytorialna 
nie może osłabiać lub pomniejszać 
głównych celów polityki spójności, 
zwłaszcza na poziomie gospodarczym 
i społecznym, oraz że powinna pomagać 
we wzmacnianiu tych celów poprzez 
promowanie konwergencji państw 
członkowskich i najsłabiej rozwiniętych 
regionów;

Or. pt

Poprawka 72
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 10e (nowy) (po nagłówku „Analiza pojęcia spójności terytorialnej”)

Projekt rezolucji Poprawka

10e. podkreśla, że gospodarka gruntami 
i planowanie przestrzenne wchodzą 
w zakres odpowiedzialności państw 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 73
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy 
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w 
Unii;

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy 
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii odnoszącym się do niwelowania 
różnic w aspekcie przestrzennym, a także 
społeczno – gospodarczym Europy, z 
uwzględnieniem potencjałów 
regionalnych, które powinny stać się 
dźwignią rozwoju szczególnie słabszych 
regionów; wyraża głębokie przekonanie, ze 
spójność terytorialna powinna zapobiec 
dalszemu pogłębianiu się różnic pomiędzy
regionami UE i wewnątrz nich, 
przyjmując za punkt odniesienia całe 
terytorium UE;

Or. pl

Poprawka 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o 
różnych cechach charakterystycznych i 
różnej specyfice i zapewnienie, że 
mieszkańcy tych miejsc będą mogli 
wykorzystać jak najwięcej z nieodłącznych 
właściwości różnych obszarów; podkreśla 

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
zrównoważonego i trwałego rozwoju 
obszarów o różnych cechach 
charakterystycznych i różnej specyfice 
oraz ogólnego rozwoju policentrycznego 
UE i zapewnienie, że mieszkańcy tych 
miejsc będą mogli trwale rozwijać 
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fakt, że spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii;

nieodłączne potencjały różnych obszarów 
zgodnie z ich potrzebami; podkreśla fakt, 
że spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii;

Or. de

Poprawka 75
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy 
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii;

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu, na podstawie 
zasady równości szans, zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy 
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii;

Or. fr
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Poprawka 76
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy 
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii;

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice, których atuty należy w pełni 
wykorzystać, i zapewnienie, że mieszkańcy
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 
przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii;

Or. fr

Poprawka 77
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy 
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 

11. popiera wyrażone w zielonej księdze 
stanowisko, zgodnie z którym spójność 
terytorialna ma na celu zapewnienie 
harmonijnego rozwoju obszarów o różnych 
cechach charakterystycznych i różnej 
specyfice i zapewnienie, że mieszkańcy 
tych miejsc będą mogli wykorzystać jak 
najwięcej z nieodłącznych właściwości 
różnych obszarów; podkreśla fakt, że 
spójność terytorialna jest pojęciem 
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przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii;

przekrojowym leżącym u podstaw rozwoju 
całej Unii dzięki uczynieniu różnorodności 
zaletą wszystkich jej regionów; wyraża 
głębokie przekonanie, ze spójność 
terytorialna powinna zapobiec 
potencjalnemu brakowi równowagi w Unii; 
przyznaje, że spójność terytorialna ma 
zarówno wymiar lądowy, jak i morski; 

Or. en

Poprawka 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zdania, że spójność terytorialną 
można zdefiniować w następujących 
trzech wymiarach:
- wyrównanie terytorialnego braku 
równowagi poprzez wsparcie strukturalne 
i rozwój endogennych regionalnych 
potencjałów rozwojowych,
- pozioma i pionowa integracja polityki 
specjalistycznej istotnej z przestrzennego 
punktu widzenia,
- partnerstwo podmiotów publicznych, 
prywatnych i związanych 
ze społeczeństwem obywatelskim 
we współpracy przestrzennej;

Or. de

Poprawka79
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. kładzie nacisk na ważną rolę 
spójności terytorialnej jako celu 
politycznego, który daje działaniom 
wspólnotowym większe możliwości, jeśli 
chodzi o wzmocnienie solidarności 
wewnątrz Unii Europejskiej oraz 
skuteczne przyczynianie się do 
zrównoważonego rozwoju i walki ze 
zmianami klimatycznymi, przestrzegając 
jednocześnie zasady subsydiarności i 
podziału kompetencji pomiędzy różnymi 
szczeblami zarządzania;

Or. es

Poprawka 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. przyjmuje do wiadomości propozycję 
definicji francuskiej prezydencji; popiera 
jej cel, że obywatelom należy zapewnić 
równe szanse rozwoju i jakości życia, 
a przedsiębiorstwom sprawiedliwe 
perspektywy rozwoju opierające się na 
specyficznych kompetencjach 
przestrzennych;

Or. de

Poprawka 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że spójność terytorialna to 
odrębne pojęcie, które powinno zapewnić 
wyraźną wartość dodaną dla spójności 
gospodarczej i społecznej; podkreśla, że 
trzy elementy składowe spójności 
(gospodarczy, społeczny i terytorialny) 
powinny wzajemnie się uzupełniać i 
wzmacniać swój wpływ, zachowując 
jednak odrębne zadania w ramach
jednego, zintegrowanego pojęcia; uważa 
zatem, że cele te nie powinny być 
postrzegane w ramach określonej 
hierarchii;

12. jest zdania, że spójność terytorialna to 
odrębne pojęcie, które powinno ułatwić 
zrównoważony rozwój terytoriów UE, na 
których cele gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe stanowią filary jednego, 
zintegrowanego pojęcia, oraz że w związku 
z tym cele te nie powinny być postrzegane 
w ramach określonej hierarchii ani 
„wymiany”; podkreśla, że w świetle debaty 
na temat przyszłości polityki spójności 
spójność terytorialna powinna również 
obejmować cele związane ze zmianami 
klimatu i w związku z tym stymulować na 
terytoriach UE modele rozwoju 
ukierunkowane na wydajność zasobów 
z pominięciem węgla; 

Or. en

Poprawka 82
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że spójność terytorialna to 
odrębne pojęcie, które powinno zapewnić 
wyraźną wartość dodaną dla spójności 
gospodarczej i społecznej; podkreśla, że 
trzy elementy składowe spójności 
(gospodarczy, społeczny i terytorialny) 
powinny wzajemnie się uzupełniać i 
wzmacniać swój wpływ, zachowując 
jednak odrębne zadania w ramach jednego, 
zintegrowanego pojęcia; uważa zatem, że 
cele te nie powinny być postrzegane w 
ramach określonej hierarchii;

12. jest zdania, że spójność terytorialna to 
odrębne pojęcie, które powinno zapewnić 
wyraźną wartość dodaną dla spójności 
gospodarczej i społecznej; podkreśla, że 
trzy elementy składowe spójności 
(gospodarczy, społeczny i terytorialny) 
powinny wzajemnie się uzupełniać i 
wzmacniać swój wpływ, zachowując 
jednak odrębne zadania w ramach jednego, 
zintegrowanego pojęcia; uważa zatem, że 
cele te nie mogą być postrzegane w ramach 
określonej hierarchii;

Or. fr
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Poprawka 83
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że spójność terytorialna to 
odrębne pojęcie, które powinno zapewnić 
wyraźną wartość dodaną dla spójności 
gospodarczej i społecznej; podkreśla, że 
trzy elementy składowe spójności 
(gospodarczy, społeczny i terytorialny) 
powinny wzajemnie się uzupełniać i 
wzmacniać swój wpływ, zachowując 
jednak odrębne zadania w ramach jednego, 
zintegrowanego pojęcia; uważa zatem, że 
cele te nie powinny być postrzegane w 
ramach określonej hierarchii;

12. jest zdania, że spójność terytorialna to
pojęcie, które powinno zapewnić wyraźną 
wartość dodaną dla spójności gospodarczej 
i społecznej, stanowiącą odpowiedź na 
pogłębiające się problemy; podkreśla, że 
trzy elementy składowe spójności 
(gospodarczy, społeczny i terytorialny) 
powinny wzajemnie się uzupełniać i 
wzmacniać swój wpływ, zachowując 
jednak odrębne zadania w ramach jednego, 
zintegrowanego pojęcia; uważa zatem, że 
cele te nie powinny być postrzegane w 
ramach określonej hierarchii;

Or. pl

Poprawka 84
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że w rzeczywistości
podziały między władzami publicznymi na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym często stoją na przeszkodzie 
realizacji koncepcji spójności terytorialnej 
oraz że granice geograficzne i 
administracyjne niekoniecznie pokrywają 
się z odpowiednim obszarem interwencji; 
zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich z wnioskiem 
o dostosowanie się przede wszystkim do 
potrzeb obywateli, poprzez wzięcie pod 
uwagę odpowiednich obszarów 
podstawowych, w celu uwzględnienia 
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kwestii ściśle powiązanych z ich życiem 
codziennym, na przykład miejsc, w 
których żyją, i regionów rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 85
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. stwierdza, że spójność terytorialna 
ma na celu zapewnienie obywatelom 
równych szans pod względem jakości i 
warunków życia, wspomagając 
poszczególne regiony Wspólnoty w 
zapewnieniu ich obywatelom 
równoważnego, a nie równego, dostępu do 
infrastruktury oraz usług świadczonych w 
interesie ogólnym i podstawowych usług 
gospodarczych umożliwiających 
prowadzenie godnego życia, zgodnie ze 
standardami XXI wieku;

Or. es

Poprawka 86
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że koncepcja spójności 
terytorialnej opiera się na zasadzie 
solidarności, a konkretnie solidarności 
terytorialnej, i wymaga wykorzystania 
mechanizmów wyrównujących pomiędzy 
państwami członkowskimi, regionami i w 
obrębie samych regionów;
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Or. es

Poprawka 87
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
badań przeprowadzonych przez Europejską 
Sieć Obserwacyjną Planowania 
Przestrzennego (ESPON) na temat 
przyszłych scenariuszy z zakresu rozwoju 
terytorium europejskiego do roku 2030, 
które dostarczają konkretnych danych 
wspierających debatę związaną z tą 
polityką, na temat kształtu polityki UE 
i polityki krajowej, tak by stworzyć 
właściwy instrument służący uniknięciu 
polaryzacji i wyludnienia terytoriów UE
oraz rozwinięciu optymalnych warunków, 
w celu umożliwienia obywatelom życia na 
odpowiednim poziomie;

13. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
badań przeprowadzonych przez Europejską 
Sieć Obserwacyjną Planowania 
Przestrzennego (ESPON) na temat 
przyszłych scenariuszy z zakresu rozwoju 
terytorium europejskiego do roku 2030, 
które dostarczają konkretnych danych
wspierających debatę związaną z tą 
polityką, na temat kształtu polityki UE 
i polityki krajowej, tak by stworzyć 
właściwy instrument służący stawianiu 
czoła nowym wyzwaniom mającym silny 
wpływ terytorialny o charakterze 
lokalnym lub regionalnym, na przykład 
zmianom demograficznym, koncentracji 
miejskiej, ruchom migracyjnym, zmianom 
klimatu, oraz rozwinięciu optymalnych 
warunków, w celu umożliwienia 
obywatelom życia na odpowiednim 
poziomie;

Or. fr

Poprawka 88
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
badań przeprowadzonych przez Europejską 
Sieć Obserwacyjną Planowania 

13. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
badań przeprowadzonych przez Europejską 
Sieć Obserwacyjną Planowania 
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Przestrzennego (ESPON) na temat 
przyszłych scenariuszy z zakresu rozwoju 
terytorium europejskiego do roku 2030, 
które dostarczają konkretnych danych 
wspierających debatę związaną z tą 
polityką, na temat kształtu polityki UE 
i polityki krajowej, tak by stworzyć 
właściwy instrument służący uniknięciu 
polaryzacji i wyludnienia terytoriów UE 
oraz rozwinięciu optymalnych warunków, 
w celu umożliwienia obywatelom życia na 
odpowiednim poziomie;

Przestrzennego (ESPON) na temat 
przyszłych scenariuszy z zakresu rozwoju 
terytorium europejskiego do roku 2030, 
które dostarczają konkretnych danych 
wspierających debatę związaną z tą 
polityką, na temat kształtu polityki UE 
i polityki krajowej, tak by stworzyć 
właściwy instrument służący uniknięciu 
polaryzacji i wyludnienia terytoriów UE 
oraz rozwinięciu optymalnych warunków, 
w celu umożliwienia obywatelom życia na 
odpowiednim poziomie; z zadowoleniem 
przyjmuje również publikację dokumentu 
Komisji pt.: „Regiony 2020 – ocena 
przyszłych wyzwań dla regionów UE”;

Or. en

Poprawka 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by postęp i wzrost, które 
nastąpią na jednym konkretnym obszarze, 
przyniosły korzyści dla całego regionu i 
całego terytorium UE; w związku z tym 
uważa, że ośrodki doskonałości i centra 
zajmujące się jednocześnie badaniami i 
innowacjami są kluczowe dla sukcesu 
gospodarczego, odkryć naukowych, 
innowacji technologicznych i 
zatrudnienia, jak również, że pomiędzy 
tymi centrami a otaczającymi je regionami 
powinno się pobudzać szersze interakcje i 
transfer wiedzy;

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by obywatele oraz lokalne 
podmioty gospodarcze miały równy dostęp 
do usług użyteczności publicznej i równe 
szanse rozwoju niezależnie od regionu, 
w którym mają swoją siedzibę (art. 16 
Traktatu); nalega, aby dostosować 
warunki ramowe spełnienia tych zadań 
do lokalnych potrzeb i podmiotów 
i poprawić ich zdolności dostosowawcze; 
wzywa Komisję do przeanalizowania, czy 
jednostronne wsparcie tak zwanych 
centrów lub szeroko zakrojone wsparcie 
małych i średnich przedsiębiorstw ma 
kluczowe znaczenie dla sukcesu 
gospodarczego regionów;

Or. de
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Poprawka 90
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by postęp i wzrost, które 
nastąpią na jednym konkretnym obszarze, 
przyniosły korzyści dla całego regionu i 
całego terytorium UE; w związku z tym
uważa, że ośrodki doskonałości i centra 
zajmujące się jednocześnie badaniami i 
innowacjami są kluczowe dla sukcesu 
gospodarczego, odkryć naukowych, 
innowacji technologicznych i zatrudnienia, 
jak również, że pomiędzy tymi centrami 
a otaczającymi je regionami powinno się 
pobudzać szersze interakcje i transfer 
wiedzy;

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by postęp i wzrost, które 
nastąpią na jednym konkretnym obszarze, 
przyniosły korzyści dla całego regionu i 
całego terytorium UE; uważa, że
usprawnienie badań i wszelkich form 
innowacji ma istotne znaczenie dla 
rozwoju gospodarczego, badań 
naukowych, innowacji technologicznych i 
nietechnologicznych oraz zatrudnienia; 
podkreśla, że należy wspierać ośrodki 
doskonałości i klastry, a także wszelkie 
inicjatywy władz publicznych i organizacji 
przedsiębiorstw, których celem jest rozwój 
innowacji, również z udziałem małych 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw; 
wzywa do poprawy interakcji 
i przekazywania wiedzy między tymi 
ośrodkami, uniwersytetami, 
organizacjami reprezentującymi 
przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwami, 
również tymi najmniejszymi;

Or. fr

Poprawka 91
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by postęp i wzrost, które 
nastąpią na jednym konkretnym obszarze, 

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by postęp i wzrost, które 
nastąpią na jednym konkretnym obszarze, 
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przyniosły korzyści dla całego regionu i 
całego terytorium UE; w związku z tym 
uważa, że ośrodki doskonałości i centra 
zajmujące się jednocześnie badaniami i 
innowacjami są kluczowe dla sukcesu 
gospodarczego, odkryć naukowych, 
innowacji technologicznych i zatrudnienia, 
jak również, że pomiędzy tymi centrami a 
otaczającymi je regionami powinno się 
pobudzać szersze interakcje i transfer 
wiedzy;

przyniosły korzyści dla całego regionu i 
całego terytorium UE i jednocześnie nie 
prowadziły do dalszego pogłębiania się 
różnic regionalnych; w związku z tym 
uważa, że m.in. ośrodki doskonałości i 
centra zajmujące się badaniami i 
innowacjami mogą być kluczowe dla 
sukcesu gospodarczego, odkryć 
naukowych, innowacji technologicznych i 
zatrudnienia, o ile będą one w miarę 
równomiernie zlokalizowane na terenie 
UE, a pomiędzy centrami i otaczającymi je 
regionami będą zainicjowane szersze 
interakcje i transfer wiedzy;

Or. pl

Poprawka 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by postęp i wzrost, które 
nastąpią na jednym konkretnym obszarze, 
przyniosły korzyści dla całego regionu i 
całego terytorium UE; w związku z tym 
uważa, że ośrodki doskonałości i centra 
zajmujące się jednocześnie badaniami i 
innowacjami są kluczowe dla sukcesu 
gospodarczego, odkryć naukowych, 
innowacji technologicznych i zatrudnienia, 
jak również, że pomiędzy tymi centrami 
a otaczającymi je regionami powinno się 
pobudzać szersze interakcje i transfer 
wiedzy;

14. podkreśla, że jednym z głównych 
celów spójności terytorialnej jest 
zapewnienie, by postęp i wzrost, które 
nastąpią na jednym konkretnym obszarze, 
przyniosły korzyści dla całego regionu i 
całego terytorium UE; w związku z tym 
uważa, że ośrodki doskonałości i centra 
zajmujące się jednocześnie badaniami i 
innowacjami są kluczowe dla sukcesu 
gospodarczego, odkryć naukowych, 
innowacji technologicznych i zatrudnienia, 
jak również, że pomiędzy tymi centrami 
a otaczającymi je regionami powinno się 
pobudzać szersze interakcje i transfer 
wiedzy; wzywa Komisję do przedstawienia 
oceny wpływu klastrów i ośrodków 
doskonałości na otaczające je obszary;

Or. en
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Poprawka 93
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina o ważnej roli, jaką 
odgrywają małe przedsiębiorstwa i 
mikroprzedsiębiorstwa, a zwłaszcza 
przedsiębiorstwa rzemieślnicze, w 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej z uwagi na ich ważny 
przyczynek do wzrostu i zatrudnienia; 
wzywa zatem do aktywnej polityki 
wspierania wszelkich form 
innowacyjności w tych 
przedsiębiorstwach, zachęcając 
jednocześnie Komisję do tworzenia 
możliwości wzajemnej współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami, sektorem 
publicznym, szkołami i uniwersytetami w 
celu stworzenia regionalnych komórek 
innowacyjności zgodnie ze strategią 
lizbońską;

Or. es

Poprawka 94
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla kluczowy wkład jednolitego 
rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną; podkreśla znaczenie usług 
publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym; stoi na 

15. podkreśla kluczowy wkład jednolitego 
rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną; podkreśla znaczenie usług 
publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym; 
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stanowisku, że w świetle zasady 
pomocniczości oraz prawa UE w zakresie 
konkurencji, odpowiedzialność za 
definiowanie, organizowanie, 
finansowanie i monitorowanie usług 
świadczonych w interesie ogólnym 
powinna spoczywać na organach 
krajowych, regionalnych i lokalnych; 
uważa jednak, że rozważania na temat 
sprawiedliwego dostępu obywateli do 
usług powinny zostać uwzględnione w 
debacie na temat spójności terytorialnej;

podkreśla w związku z tym, że zapewnienie 
„sprawiedliwego dostępu” jest kwestią nie 
tylko odległości geograficznej, lecz także 
dostępności, która ma zasadnicze 
znaczenie; uważa, że rozważania na temat 
sprawiedliwego dostępu obywateli do 
usług powinny zostać uwzględnione w 
debacie na temat spójności terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla kluczowy wkład jednolitego 
rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną; podkreśla znaczenie usług 
publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym; stoi na 
stanowisku, że w świetle zasady 
pomocniczości oraz prawa UE w zakresie 
konkurencji, odpowiedzialność za 
definiowanie, organizowanie, finansowanie 
i monitorowanie usług świadczonych w 
interesie ogólnym powinna spoczywać na 
organach krajowych, regionalnych i 
lokalnych; uważa jednak, że rozważania na 
temat sprawiedliwego dostępu obywateli 
do usług powinny zostać uwzględnione w 
debacie na temat spójności terytorialnej;

15. podkreśla, że liberalizacja jednolitego 
rynku może mieć także negatywne skutki 
uboczne dla spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; podkreśla 
znaczenie usług publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym; stoi na 
stanowisku, że w świetle zasady 
pomocniczości oraz prawa UE w zakresie 
konkurencji, odpowiedzialność za 
definiowanie, organizowanie, finansowanie 
i monitorowanie usług świadczonych w 
interesie ogólnym powinna spoczywać na 
organach krajowych, regionalnych i 
lokalnych; uważa jednak, że rozważania na 
temat odpowiedniej normy zapewniającej 
równy dostęp obywateli do usług powinny 
zostać uwzględnione w debacie na temat 
spójności terytorialnej;

Or. de



AM\757960PL.doc PE416.601v01-00 56/116 AM\

PL

Poprawka 96
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla kluczowy wkład jednolitego 
rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną; podkreśla znaczenie usług 
publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym; stoi na 
stanowisku, że w świetle zasady 
pomocniczości oraz prawa UE w zakresie 
konkurencji, odpowiedzialność za 
definiowanie, organizowanie, finansowanie 
i monitorowanie usług świadczonych w 
interesie ogólnym powinna spoczywać na 
organach krajowych, regionalnych i 
lokalnych; uważa jednak, że rozważania na 
temat sprawiedliwego dostępu obywateli 
do usług powinny zostać uwzględnione w 
debacie na temat spójności terytorialnej;

15. podkreśla kluczowy wkład jednolitego 
rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną; podkreśla znaczenie usług 
publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym, a 
zwłaszcza edukacji publicznej i służby 
zdrowia; stoi na stanowisku, że w świetle 
zasady pomocniczości oraz prawa UE 
w zakresie konkurencji, odpowiedzialność 
za definiowanie, organizowanie, 
finansowanie i monitorowanie usług 
świadczonych w interesie ogólnym 
powinna spoczywać na organach 
krajowych, regionalnych i lokalnych; 
uważa jednak, że w debacie na temat 
spójności terytorialnej powinny zostać 
uwzględnione rozważania na temat 
sprawiedliwego dostępu obywateli do 
usług, poprawy współpracy 
transgranicznej w tej dziedzinie oraz 
potrzeby jasnego zdefiniowania stopnia 
wolności państw członkowskich i 
jednostek terytorialnych, jeśli chodzi o 
zarządzanie swoimi zobowiązaniami 
dotyczącymi usług publicznych 
(przekazywanie środków pomocy, 
zarządzanie umowami publicznymi itd.);

Or. es
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Poprawka 97
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla kluczowy wkład jednolitego 
rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną; podkreśla znaczenie usług 
publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym; stoi na 
stanowisku, że w świetle zasady 
pomocniczości oraz prawa UE w zakresie 
konkurencji, odpowiedzialność za 
definiowanie, organizowanie, finansowanie 
i monitorowanie usług świadczonych w 
interesie ogólnym powinna spoczywać na 
organach krajowych, regionalnych i 
lokalnych; uważa jednak, że rozważania na 
temat sprawiedliwego dostępu obywateli 
do usług powinny zostać uwzględnione w 
debacie na temat spójności terytorialnej;

15. podkreśla kluczowy wkład jednolitego 
rynku w spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną, o ile wspiera on interes 
obywateli europejskich; podkreśla 
znaczenie usług publicznych w związku ze 
zrównoważonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, jak również potrzebę 
sprawiedliwego pod względem społecznym 
i regionalnym dostępu do usług 
świadczonych w interesie ogólnym; stoi na 
stanowisku, że w świetle zasady 
pomocniczości oraz prawa UE w zakresie 
konkurencji, odpowiedzialność za 
definiowanie, organizowanie, finansowanie 
i monitorowanie usług świadczonych w 
interesie ogólnym powinna spoczywać na 
organach krajowych, regionalnych i 
lokalnych; uważa jednak, że rozważania na 
temat sprawiedliwego dostępu obywateli 
do usług powinny zostać uwzględnione w 
debacie na temat spójności terytorialnej;

Or. el

Poprawka 98
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla zasadniczą rolę MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych w zapewnianiu 
konkurencyjności i tworzeniu miejsc 
pracy na obszarach, na których mają 
istotny udział w utrzymaniu spójności oraz 
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stabilności gospodarczej i społecznej; 
uważa za istotne to, aby celem przyszłej 
polityki rozwoju obszarów był rozwój 
konkurencyjności wszystkich 
przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na rynkach 
lokalnych i w tradycyjnych sektorach, bez 
ograniczania się do przedsiębiorstw 
osiągających najlepsze wyniki lub 
przedsiębiorstw, które szybko się 
rozwijają; wyraźnie zwraca się do Komisji 
o zapewnienie bezpośredniego udziału 
organizacji reprezentujących różne 
kategorie MŚP w pracach nad 
określeniem i wdrożeniem polityki 
terytorialnej i wzywa państwa 
członkowskie i regiony do podjęcia 
podobnych działań na właściwych im 
szczeblach;

Or. fr

Poprawka 99
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że spójność terytorialna 
we wszystkich obszarach musi podlegać 
zasadzie pomocniczości, ponieważ regiony 
mają najlepsze warunki do decydowania, 
jak i gdzie należy wykorzystać środki 
unijne.

Or. de

Poprawka 100
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15b. przypomina w tym względzie, że w 
konkluzjach przyjętych w dniu 1 grudnia 
2008 r. Rada ds. Konkurencyjności 
wezwała państwa członkowskie i Komisję 
do „zapewnienia skutecznego wdrożenia 
programu Small Business Act dla Europy 
na wszystkich odpowiednich szczeblach”,

Or. fr

Poprawka 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków 
i umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym; uważa, 
że zastosowanie dowolnie wybranych 
czynników geograficznych bez odniesienia 
społeczno-gospodarczego nie jest zgodne 
z celem polityki spójności i samo w sobie 
nie może stanowić odpowiedniej normy 
określającej zapotrzebowanie na wsparcie 
regionów;

Or. de
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Poprawka 102
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
skierować uwagę na niwelowanie różnic w 
poziomie życia w tych regionach w kwestii 
dostępności mieszkańców do różnego 
rodzaju usług oraz położyć większy nacisk 
na promocję tych regionów i ich 
szczególnych walorów; jest zdania, że taka 
promocja przyczyni się do przekształcania 
potencjałów regionalnych w zalety i 
realne możliwości oraz będzie stymulować 
rozwój tych regionów, co jest ważne z 
punktu widzenia całej Unii;

Or. pl

Poprawka 103
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
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rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 

rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym: trzy 
wyszczególnione specjalne rodzaje 
regionów – regiony górskie, wyspiarskie i 
słabo zaludnione – oraz inne regiony, 
w tym regiony nadbrzeżne i regiony 
najbardziej oddalone; uważa, że ze 
względu na spójność ostatni wymieniony 
rodzaj regionu powinien mieć autonomię 
w obszarze spójności terytorialnej i nowy 
opis terytorialny: czwarty specjalny rodzaj 
regionu; odnotowuje również, że regiony 
nadbrzeżne borykają się ze szczególnymi 
wyzwaniami politycznymi związanymi 
z dostępnością, jakością i skutecznością;
odrzuca pogląd, że spójność terytorialna 
powinna stanowić obszar polityki 
poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu 
problemów tych regionów; uważa jednak, 
że należy poświęcić szczególnie dużo 
uwagi rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

Or. pt

Poprawka 104
Margie Sudre

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi, przybrzeżnymi, 
peryferyjnymi i najbardziej oddalonymi 
stoją specyficzne wyzwania natury 
politycznej dotyczące rozwoju 
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stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

gospodarczego i społecznego, dostępności 
i konkurencyjności; odrzuca pogląd, że 
spójność terytorialna powinna stanowić 
obszar polityki poświęcony wyłącznie 
rozwiązywaniu problemów tych regionów; 
uważa jednak, że należy poświęcić 
szczególnie dużo uwagi rozwojowi tych 
regionów w celu zrównoważenia ich 
niedostatków i umożliwienia im 
skutecznego przyczynienia się do 
harmonijnego rozwoju całej Unii;

Or. fr

Poprawka 105
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją podobne
wyzwania; odrzuca pogląd, że spójność 
terytorialna powinna stanowić obszar 
polityki poświęcony wyłącznie 
rozwiązywaniu problemów tych regionów; 
uważa jednak, że należy poświęcić 
szczególnie dużo uwagi rozwojowi tych 
regionów w celu zrównoważenia ich 
niedostatków i umożliwienia im 
skutecznego przyczynienia się do 
harmonijnego rozwoju całej Unii; 

Or. en
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Poprawka 106
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi i peryferyjnymi 
stoją specyficzne wyzwania natury 
politycznej dotyczące dostępności, jakości 
i wydajności; odrzuca pogląd, że spójność 
terytorialna powinna stanowić obszar 
polityki poświęcony wyłącznie 
rozwiązywaniu problemów tych regionów; 
uważa jednak, że należy poświęcić 
szczególnie dużo uwagi rozwojowi tych 
regionów w celu zrównoważenia ich 
niedostatków i umożliwienia im 
skutecznego przyczynienia się do 
harmonijnego rozwoju całej Unii;

Or. fr

Poprawka107
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie, regiony 
najbardziej oddalone, oddalone miasta 
graniczne, regiony wyludniające się 
i słabo zaludnione; zauważa także, że przed 
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dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

Or. es

Poprawka 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; nie 
pomniejszając roli spójności terytorialnej 
w rozwiązywaniu problemów tych 
regionów, wyraża pogląd, że spójność 
terytorialna nie powinna stanowić obszaru
polityki skierowanego wyłącznie na te 
regiony; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 
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Or. el

Poprawka 109
Sérgio Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie, regiony 
najbardziej oddalone, o których mowa 
w art. 299 ust. 2 traktatu WE, i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

Or. pt

Poprawka 110
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
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charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; jest przekonany, że należy 
również uwzględnić specjalne cechy 
oddalenia; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii;

Or. en

Poprawka 111
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; wyraża
pogląd, że spójność terytorialna nie 
powinna stanowić obszaru polityki 
poświęconego wyłącznie rozwiązywaniu 
problemów regionów z trudnymi 
warunkami geograficznymi; uważa 
jednak, że należy poświęcić szczególnie 
dużo uwagi rozwojowi tych regionów 
w celu zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 



AM\757960PL.doc PE416.601v01-00 67/116 AM\

PL

rozwoju całej Unii; przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 

Or. el

Poprawka 112
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie i słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 

16. zauważa, że w zielonej księdze 
dostrzega się szczególne trudności w 
rozwoju regionów o szczególnym 
charakterze geograficznym, takich jak 
regiony górskie, wyspiarskie, wyspiarskie 
państwa członkowskie i regiony słabo 
zaludnione; zauważa także, że przed 
regionami granicznymi stoją specyficzne 
wyzwania natury politycznej dotyczące 
dostępności, jakości i wydajności; odrzuca 
pogląd, że spójność terytorialna powinna 
stanowić obszar polityki poświęcony 
wyłącznie rozwiązywaniu problemów tych 
regionów; uważa jednak, że należy 
poświęcić szczególnie dużo uwagi 
rozwojowi tych regionów w celu 
zrównoważenia ich niedostatków i 
umożliwienia im skutecznego 
przyczynienia się do harmonijnego 
rozwoju całej Unii; 

Or. el

Poprawka 113
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. zaleca, aby polityka spójności UE, 
w swoich różnych wymiarach, została 
dostosowana, poprzez przyjęcie 
specjalnych środków, do regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 299 ust. 2 traktatu WE; zwraca się 
do Komisji, aby zaproponowała stałe, 
elastyczne i odpowiednio finansowane 
środki oraz politykę, które będą w stanie 
zaspokoić potrzeby każdego regionu 
najbardziej oddalonego i pomogą sprostać 
ciągłym wyzwaniom, jakim regiony te 
muszą stawiać czoła w zakresie rozwoju;

Or. pt

Poprawka 114
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina o specyfice obszarów 
miejskich i fakcie, że połączenie na tych 
obszarach silnej koncentracji populacji 
z silną koncentracją działalności ma 
negatywne skutki dla miast, takie jak 
przeludnienie, zanieczyszczenie, 
wykluczenie społeczne i powstawanie 
obszarów ubóstwa, wpływające na jakość 
życia obywateli, którzy w nich mieszkają.

Or. fr

Poprawka 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. sądzi, że spójność terytorialna nie 
powinna ograniczać się wyłącznie do 
wpływu polityki regionalnej UE na
terytorium europejskie, ale także powinna 
być związana z terytorialnym wymiarem 
innych obszarów wspólnotowej polityki 
sektorowej, które mają silne 
oddziaływanie terytorialne; w kontekście 
spójności terytorialnej podkreśla znaczenie 
poprawienia synergii pomiędzy różnymi 
obszarami polityki wspólnotowej w celu 
skoordynowania i zmaksymalizowania ich 
realnego wpływu terytorialnego; 
odnotowuje jednak, że wszystkie obszary 
polityki wspólnotowej zawsze zachowają 
swoją autonomię, a omawiany proces nie 
pociąga za sobą koniecznie 
podporządkowania jednego obszaru 
polityki innemu obszarowi;

17. sądzi, że spójność terytorialna nie 
powinna ograniczać się wyłącznie do 
wpływu polityki regionalnej UE na 
terytorium europejskie, ale także powinna 
być związana z terytorialnym wymiarem 
innych działań wspólnotowych; w 
kontekście spójności terytorialnej 
podkreśla znaczenie poprawienia synergii 
pomiędzy różnymi obszarami polityki 
wspólnotowej w celu skoordynowania i 
zmaksymalizowania ich realnego wpływu 
terytorialnego; odnotowuje jednak, że 
wszystkie obszary polityki wspólnotowej 
zawsze zachowają swoją autonomię, a 
omawiany proces nie pociąga za sobą 
koniecznie podporządkowania jednego 
obszaru polityki innemu obszarowi;

Or. pl

Poprawka 116
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że definicja priorytetów 
poszczególnych polityk sektorowych na 
początku każdego okresu programowania 
powinna być poprzedzona analizą 
przestrzenną całego obszaru UE;

Or. pl
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Poprawka 117
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. oczekuje, że jasna definicja spójności 
terytorialnej powinna wyniknąć z 
konsultacji publicznej, co do której nastąpi 
powszechne porozumienie pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi tą dziedziną 
stronami, która będzie dla nich wspólna i 
zrozumiała; uważa, że definicja ta zapewni
jasność i przejrzystość i powinna 
skoncentrować się na wartości dodanej, 
którą, jak się oczekuje, spójność 
terytorialna wniesie w tradycyjne ramy 
polityki spójności;

18. oczekuje, że jasna definicja spójności 
terytorialnej powinna wyniknąć z 
konsultacji publicznej, co do której nastąpi 
powszechne porozumienie pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi tą dziedziną 
stronami; uważa, że definicja ta powinna 
zapewnić jasność i przejrzystość oraz
powinna w efekcie prowadzić do 
stworzenia mechanizmu 
przeciwdziałającego rosnącemu 
zróżnicowaniu rozwojowemu wewnątrz 
państw i regionów, m. in. poprzez 
warunek współpracy ośrodków wzrostu z 
terenami je otaczającymi przy ubieganiu 
się o dofinansowanie z funduszy UE, 
prowadząc do zapewnienia wszystkim 
mieszkańcom Europy równych szans pod 
względem jakości życia na każdym 
terytorium Wspólnoty; 

Or. pl

Poprawka 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. oczekuje, że jasna definicja spójności 
terytorialnej powinna wyniknąć z 
konsultacji publicznej, co do której nastąpi 
powszechne porozumienie pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi tą dziedziną 
stronami, która będzie dla nich wspólna i
zrozumiała; uważa, że definicja ta zapewni 
jasność i przejrzystość i powinna 

18. oczekuje, że jasna i dostatecznie 
elastyczna definicja spójności terytorialnej 
powinna wyniknąć z konsultacji 
publicznej, co do której nastąpi 
powszechne porozumienie pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi tą dziedziną 
stronami, która będzie dla nich wspólna,
zrozumiała i będzie mogła obejmować 
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skoncentrować się na wartości dodanej, 
którą, jak się oczekuje, spójność 
terytorialna wniesie w tradycyjne ramy 
polityki spójności;

wszystkie szczególne cechy terytoriów UE; 
uważa, że definicja ta zapewni jasność i 
przejrzystość i powinna skoncentrować się 
na wartości dodanej, którą, jak się 
oczekuje, spójność terytorialna wniesie w 
tradycyjne ramy polityki spójności;

Or. en

Poprawka 119
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że pewne elementy powinny 
stanowić trzon przyszłej definicji spójności 
terytorialnej: dotyczy to rozszerzenia 
pojęcia spójności terytorialnej poza 
spójność gospodarczą i społeczną oraz 
faktu, że horyzontalny charakter 
i zintegrowane podejście zachęcają do 
działania ponad terytoriami i granicami; 
jest przekonany, że spójność terytorialna 
ma na celu zapewnienie harmonijnego 
rozwoju obszarów geograficznych 
o różnych cechach i o różnej specyfice 
poprzez promowanie i ochronę 
właściwych im cech oraz przekształcenie 
ich na środki służące ich rozwojowi; 
podkreśla, że z przyszłej definicji powinno 
również jasno wynikać, że spójność 
terytorialna powinna przede wszystkim 
skupiać się na dobrym sprawowaniu 
rządów, dając obywatelom Unii możliwość 
poprawy warunków i jakości życia; 

Or. en
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Poprawka 120
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że godna rozważenia jest 
definicja określająca, że osiągnięcie 
spójności terytorialnej polega na 
eliminowaniu wszelkich barier i 
ograniczeń rozwojowych, zmniejszających 
możliwości uzyskiwania spójności 
gospodarczej i społecznej w układzie 
przestrzennym; w tym celu podkreśla 
konieczność usuwania barier 
transportowych, tworzenie powiązań 
ośrodków wzrostu z obszarami całych 
regionów, budowanie współpracy i 
powiązań międzyregionalnych i 
transgranicznych oraz rozwijanie sieci 
współpracy naukowej i sieci powiązań 
między sferą B+R i biznesem; 

Or. pl

Poprawka 121
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. jest jednak przekonany, że 
jakakolwiek tego rodzaju definicja musi 
umożliwiać określenie sposobu na 
znalezienie wspólnych cech wspólnot 
w UE oraz ocenę, w jaki sposób można 
dostosować politykę sektorową i inne 
obszary polityki do ich specyficznej 
sytuacji; w związku z powyższym uważa, 
że należy przeprowadzić ocenę środków 
terytorialnych wszystkich terytoriów UE; 
jest przekonany, że należy wypracować 
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wspólne definicje ściśle powiązanych 
koncepcji, takich jak „terytorium”, 
„obszar miejski”, „obszar wiejski”, 
„obszar wyżynny”, „obszar górski”, 
„obszar oddalony”, a także innych 
koncepcji.

Or. en

Poprawka 122
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że odpowiednia definicja 
różnych okoliczności, mocnych i słabych 
stron poszczególnych terenów ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągania 
wartości dodanej wpisanej w spójność 
terytorialną; specjalne cechy mogą 
stanowić podstawę dla podziału pracy, 
kiedy polityka spójności Unii Europejskiej 
będzie przynosić efekty;

Or. hu

Poprawka 123
Constanze Angela Krehl

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że spójność terytorialna 
musi zostać włączona w koncepcję 
jednolitej polityki spójności UE oraz nie 
może prowadzić do sektorowego 
rozdrobnienia tej polityki.

Or. de
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Poprawka 124
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wyraża pogląd, iż wartość dodana 
wymiaru terytorialnego powinna polegać 
na tym, że nie rezygnując ze wsparcia 
regionów w najgorszej sytuacji, powinno 
się inwestować szczególnie w te 
potencjały, które staną się dźwignią 
rozwoju szerszego terytorium;

Or. pl

Poprawka 125
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 18b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. uważa, że przede wszystkim należy 
zbadać sposób, w jaki obecnie dostępne 
instrumenty mogą zostać rozszerzone, tak 
aby mogły być stosowane w odniesieniu 
do celów spójności terytorialnej;

Or. hu

Poprawka 126
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 18c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. ponieważ wszystkie obszary polityki, 
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które dotyczą danego terenu, mogą mieć 
jednocześnie pozytywny i negatywny 
wpływ na ten teren, zaleca, aby skutki te 
zostały rozbite na oddzielne obszary 
polityki oraz przeanalizowane 
w odniesieniu do każdego regionu, co 
pozwoli odrzucić elementy osłabiające 
pozytywne skutki w wyniku braku 
koordynacji;

Or. hu

Poprawka 127
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. stanowczo nalega, aby Komisja 
przystąpiła do publikacji białej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej po 
zakończeniu procesu konsultacji; sądzi, że 
biała księga walnie przyczyni się do 
skonsolidowania pojęcia spójności 
terytorialnej, jak również do 
zaproponowania konkretnych przepisów i 
działań politycznych, które powinny zostać 
wprowadzone w pakiecie legislacyjnym 
dotyczącym funduszy strukturalnych na 
okres po roku 2013;

19. stanowczo nalega, aby Komisja 
przystąpiła do publikacji białej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej po 
zakończeniu procesu konsultacji; sądzi, że 
biała księga walnie przyczyni się do 
jednoznacznego sprecyzowania pojęcia 
spójności terytorialnej oraz jej wartości 
dodanej w stosunku do obecnej polityki 
spójności, jak również do zaproponowania 
konkretnych przepisów i działań 
politycznych, które przyczynią się do 
rozwiązania narosłych problemów i które
powinny zostać wprowadzone w pakiecie 
legislacyjnym dotyczącym funduszy 
strukturalnych na okres po roku 2013;

Or. pl

Poprawka 128
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. stanowczo nalega, aby Komisja 
przystąpiła do publikacji białej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej po 
zakończeniu procesu konsultacji; sądzi, że 
biała księga walnie przyczyni się do 
skonsolidowania pojęcia spójności 
terytorialnej, jak również do 
zaproponowania konkretnych przepisów i 
działań politycznych, które powinny zostać 
wprowadzone w pakiecie legislacyjnym 
dotyczącym funduszy strukturalnych na 
okres po roku 2013; 

19. stanowczo nalega, aby Komisja 
przystąpiła do publikacji białej księgi w 
sprawie spójności terytorialnej po 
zakończeniu procesu konsultacji; sądzi, że 
biała księga walnie przyczyni się do 
skonsolidowania pojęcia spójności 
terytorialnej, jak również do 
zaproponowania konkretnych przepisów i 
działań politycznych, które powinny zostać 
wprowadzone w pakiecie legislacyjnym 
dotyczącym funduszy strukturalnych na 
okres po roku 2013 i powiązanych ram 
finansowych;

Or. en

Poprawka 129
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy wpływu strategii lizbońskiej i 
strategii z Göteborga na spójność 
terytorialną, w ramach działań 
earmarking (przyznawanie funduszy) 
realizowanych w ramach funduszy 
strukturalnych w okresie 2007-2013;

Or. es

Poprawka 130
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla fakt, iż konwergencja 
pomiędzy różnymi krajami może 
przyczyniać się do ukrycia wzrostu różnic 
pomiędzy regionami i w obrębie regionów; 
stwierdza poza tym, że różnice regionalne 
i wewnątrz regionów można 
zaobserwować w różnych dziedzinach, 
takich jak zatrudnienie, produktywność, 
dochody, poziom edukacji, możliwości 
innowacyjne; podkreśla także rolę 
współpracy terytorialnej w rozwiązywaniu 
tych problemów;

Or. es

Poprawka 131
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zaleca, aby mechanizmy oceny 
wpływu, które są obecnie stosowane przez 
Komisję Europejską, zostały rozszerzone 
o aspekty terytorialne;

Or. hu

Poprawka 132
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla, że konkurencyjność 
regionów zależy w znacznym stopniu od 
produktywności, dostępności rynków i 
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poziomu wykształcenia siły roboczej, które 
to czynniki różnią się w większym stopniu 
pomiędzy regionami, a nawet w ramach 
jednego regionu, niż pomiędzy różnymi 
krajami; jednocześnie zauważa, że 
czynniki instytucjonalne stają się coraz 
bardziej kluczowymi elementami
konkurencyjności, włączając kapitał 
społeczny w formie kultury 
przedsiębiorczości i wspólnych norm 
zachowania ułatwiających współpracę i 
działalność przedsiębiorców, jak również 
efektywność administracji publicznej;

Or. es

Poprawka 133
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. biorąc pod uwagę fakt, że jest to 
nowa koncepcja, jest szczególnie ważne 
w odniesieniu do współpracy, aby między 
partnerami w różnych sektorach istniała 
nie tylko pozioma, lecz także pionowa 
komunikacja.

Or. hu

Poprawka 134
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 20c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. w tym kontekście potwierdza, że 
pewne rozwinięte regiony, a nawet 
niektóre regiony mniej rozwinięte, 
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napotykają na wiele problemów mających 
wpływ terytorialny na ich potencjał 
rozwojowy: niskie wskaźniki wzrostu 
gospodarczego, zmniejszenie 
produktywności i zatrudnienia, starzenie 
się ludności i procesy wyludniania;

Or. es

Poprawka 135
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do znacznego wzmocnienia 
dążenia do europejskiej współpracy 
terytorialnej na następny okres 
programowania; jest przekonany o 
europejskiej wartości dodanej tego celu, 
zwłaszcza ze względu na bezpośredni 
udział władz lokalnych i regionalnych w 
planowaniu i wdrażaniu dotyczących ich 
programów współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej; w 
związku z tym podkreśla także znaczenie 
ponadgranicznego wymiaru oraz 
odpowiednich programów operacyjnych 
europejskiej polityki sąsiedztwa;

21. wzywa do znacznego wzmocnienia 
dążenia do europejskiej współpracy 
terytorialnej na następny okres 
programowania; jest przekonany o 
europejskiej wartości dodanej tego celu, 
zwłaszcza ze względu na bezpośredni 
udział władz lokalnych i regionalnych w 
planowaniu i wdrażaniu dotyczących ich 
programów współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej; w 
związku z tym podkreśla także potrzebę 
lepszego skoordynowania działań 
współpracy terytorialnej z zewnętrznym 
komponentem współpracy 
transgranicznej, biorąc pod uwagę 
perspektywę rozszerzenia UE, z 
państwami będącymi beneficjentami 
europejskiej polityki sąsiedztwa, 
Federacją Rosyjską i państwami 
graniczącymi z najbardziej oddalonymi 
regionami;

Or. es
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Poprawka 136
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do znacznego wzmocnienia 
dążenia do europejskiej współpracy 
terytorialnej na następny okres 
programowania; jest przekonany o 
europejskiej wartości dodanej tego celu, 
zwłaszcza ze względu na bezpośredni 
udział władz lokalnych i regionalnych w 
planowaniu i wdrażaniu dotyczących ich 
programów współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej; w 
związku z tym podkreśla także znaczenie 
ponadgranicznego wymiaru oraz 
odpowiednich programów operacyjnych 
europejskiej polityki sąsiedztwa; 

21. wzywa do znacznego wzmocnienia 
dążenia do europejskiej współpracy 
terytorialnej na następny okres 
programowania; jest przekonany o 
europejskiej wartości dodanej tego celu, 
zwłaszcza ze względu na bezpośredni 
udział władz lokalnych i regionalnych w 
planowaniu i wdrażaniu dotyczących ich 
programów współpracy transgranicznej, 
ponadnarodowej i międzyregionalnej; w 
związku z tym podkreśla także znaczenie 
ponadgranicznego wymiaru oraz 
odpowiednich programów operacyjnych 
europejskiej polityki sąsiedztwa; jest 
jednak przekonany, że nie należy tego 
realizować kosztem udzielania 
bezpośredniego wsparcia regionom 
w ramach dwóch pozostałych celów;

Or. en

Poprawka 137
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do znacznego wzmocnienia 
dążenia do europejskiej współpracy 
terytorialnej na następny okres 
programowania; jest przekonany o 
europejskiej wartości dodanej tego celu, 
zwłaszcza ze względu na bezpośredni 
udział władz lokalnych i regionalnych w 
planowaniu i wdrażaniu dotyczących ich 
programów współpracy transgranicznej, 

21. wzywa do znacznego wzmocnienia 
dążenia do europejskiej współpracy 
terytorialnej na następny okres 
programowania; jest przekonany o 
europejskiej wartości dodanej tego celu, 
zwłaszcza ze względu na bezpośredni 
udział władz lokalnych i regionalnych w 
planowaniu i wdrażaniu dotyczących ich 
programów współpracy transgranicznej, 
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ponadnarodowej i międzyregionalnej; w 
związku z tym podkreśla także znaczenie 
ponadgranicznego wymiaru oraz 
odpowiednich programów operacyjnych 
europejskiej polityki sąsiedztwa;

ponadnarodowej i międzyregionalnej; w 
związku z tym podkreśla także znaczenie 
ponadgranicznego wymiaru oraz 
odpowiednich programów operacyjnych 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz 
zintegrowanego rozwoju obszarów 
nadmorskich;

Or. en

Poprawka 138
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że spójność terytorialna 
powinna zostać rozwinięta jako zasada o 
charakterze przekrojowym, leżąca u 
podstaw wszystkich wspólnotowych
obszarów polityki i działań; sądzi, że 
rozwijanie zasady zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska powinno 
służyć za przykład dotyczący tego, w jaki 
sposób należy włączyć spójność 
terytorialną w przyszły rozwój wszystkich 
odpowiednich obszarów polityki 
wspólnotowej;

22. uważa, że spójność terytorialna 
powinna zostać rozwinięta jako 
zasada o charakterze 
przekrojowym, która powinna 
leżeć u podstaw wszystkich 
wspólnotowych obszarów polityki 
i działań; sądzi, że rozwijanie 
zasady zrównoważonego rozwoju i 
ochrony środowiska powinno 
służyć za przykład dotyczący tego, 
w jaki sposób należy włączyć 
spójność terytorialną w przyszły 
rozwój wszystkich odpowiednich 
obszarów polityki wspólnotowej; w 
tym kontekście należy położyć 
szczególny nacisk, w perspektywie 
średnio- i długoterminowej, na 
zapewnienie możliwości rozwoju 
każdej jednostce terytorialnej 
i dopilnowanie, aby obywatele 
mieli dostęp do podstawowych 
korzyści społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych; 
uważa jednak, że ten przekrojowy 
wymiar spójności terytorialnej nie 
powinien ograniczać jej do 
ogólnych, abstrakcyjnych ram 
wartości; wzywa zatem Komisję, 



AM\757960PL.doc PE416.601v01-00 82/116 AM\

PL

aby zapewniła środki na 
planowanie i wdrażanie polityki 
oraz odpowiednie przepisy 
wykonawcze;

Or. el

Poprawka 139
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że spójność terytorialna 
powinna zostać rozwinięta jako zasada o 
charakterze przekrojowym, leżąca u 
podstaw wszystkich wspólnotowych 
obszarów polityki i działań; sądzi, że 
rozwijanie zasady zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska powinno 
służyć za przykład dotyczący tego, w jaki 
sposób należy włączyć spójność 
terytorialną w przyszły rozwój wszystkich 
odpowiednich obszarów polityki 
wspólnotowej;

22. uważa, że spójność terytorialna 
powinna zostać rozwinięta jako zasada o 
charakterze przekrojowym, leżąca u 
podstaw wszystkich wspólnotowych 
obszarów polityki i działań; sądzi, że 
rozwijanie zasady zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska powinno 
służyć za przykład dotyczący tego, w jaki 
sposób należy włączyć spójność 
terytorialną w przyszły rozwój wszystkich 
odpowiednich obszarów polityki 
wspólnotowej; wzywa Komisję do 
bezzwłocznego przeprowadzenia
konsultacji między służbami i szybkiego 
podjęcia niezbędnych inicjatyw, a także 
podjęcia intensywnych prac nad 
przełożeniem na wnioski legislacyjne 
niezbędnej koordynacji obszarów polityki 
sektorowej związanych z interwencją na 
każdym szczeblu terytorialnym;

Or. el
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Poprawka 140
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

1. 22. uważa, że spójność terytorialna 
powinna zostać rozwinięta jako zasada 
o charakterze przekrojowym, leżąca u 
podstaw wszystkich wspólnotowych 
obszarów polityki i działań; sądzi, że 
rozwijanie zasady zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska 
powinno służyć za przykład dotyczący 
tego, w jaki sposób należy włączyć 
spójność terytorialną w przyszły 
rozwój wszystkich odpowiednich 
obszarów polityki wspólnotowej;

22. uważa, że spójność terytorialna 
powinna zostać rozwinięta jako zasada o 
charakterze przekrojowym, leżąca u 
podstaw wszystkich wspólnotowych 
obszarów polityki i działań; sądzi, że 
rozwijanie zasady zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska powinno 
służyć za przykład dotyczący tego, w jaki 
sposób należy włączyć spójność 
terytorialną w przyszły rozwój wszystkich 
odpowiednich obszarów polityki 
wspólnotowej, ponieważ musi ona 
występować we wszystkich obszarach 
polityki powiązanych ze spójnością;

Or. hu

Poprawka 141
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że zmiany klimatyczne 
będą miały ważne reperkusje, jeśli chodzi 
o spójność terytorialną, jednak wpływ ten 
będzie różnił się w zależności od regionu; 
katastrofy naturalne, takie jak pożary 
lasów, susze i powodzie, będą coraz 
częstsze, będą miały coraz poważniejsze 
skutki i będą wymagały odmiennych 
reakcji w zależności od regionu; 
stwierdza, że polityka spójności UE 
powinna mieć na uwadze troskę o klimat, 
ale jednocześnie przypomina, że 
możliwości jakimi dysponuje polityka 
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spójności są w tym względzie ograniczone; 
stwierdza, że walka ze zmianami 
klimatycznymi powinna być prowadzona 
również biorąc pod uwagę inne programy 
polityki wspólnotowej;

Or. es

Poprawka 142
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. ponieważ brak koordynacji między 
różnymi obszarami polityki znacznie 
ogranicza skuteczność celów, co prowadzi 
do dodatkowych kosztów, zwraca uwagę 
na znaczenie faktu, że cele spójności 
terytorialnej muszą, w miarę możliwości, 
być osiągane w ramach obecnych ram 
administracyjnych i instytucjonalnych, 
bez dalszego zwiększania obciążeń 
biurokratycznych, co zdecydowanie 
poprawi stosunek kosztów do skuteczności 
oraz ukierunkowanie na wyniki;

Or. hu

Poprawka 143
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że chociaż różne terytoria 
UE charakteryzują się odmienną 
dynamiką rozwoju, wszystkie potrzebują 
zintegrowanych strategii rozwoju 
obejmujących różne sektory rozwoju, oraz 
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że istotne znaczenie mają lepsza 
integracja różnych źródeł finansowania 
z UE i źródeł krajowych, a także inne 
rozwiązania polityczne;

Or. en

Poprawka 144
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. przypomina o tym, jak ważny jest fakt 
włączenia perspektywy równości płci, 
równych możliwości oraz szczególnych 
wymagań osób niepełnosprawnych oraz 
osób starszych we wszystkich fazach 
realizacji i oceny polityki spójności;

Or. es

Poprawka 145
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. odnotowuje, że w kontekście spójności 
terytorialnej PKB może pozostać 
kryterium określania kwalifikowalności 
regionów do otrzymywania pomocy 
finansowej pochodzącej z funduszy 
strukturalnych w ramach celu 
konwergencji, lecz tylko w celu lepszego 
zaprojektowania i wdrożenia odpowiedniej 
polityki w tej dziedzinie biorąc pod uwagę 
różne charakterystyki terytorialne, a do 
przyznawania funduszy w takich 
regionach należy stosować dodatkowe 
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wskaźniki jakościowe; podkreśla potrzebę 
opracowania takich wskaźników;

Or. en

Poprawka 146
Gerardo Galeote

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla swą troskę w 
związku z faktem, iż za niezaprzeczalnymi 
postępami w konwergencji pomiędzy 
krajami kryją się często coraz szybciej 
rosnące różnice pomiędzy regionami i w 
ramach regionów, w związku z czym 
kładzie nacisk na potrzebę głębokiej 
refleksji nad odpowiedniością PKB jako
jedynego kryterium kwalifikowalności do 
otrzymywania pomocy finansowej 
pochodzącej z funduszy strukturalnych;

Or. es

Poprawka 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
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odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne i ochronę bogactw 
naturalnych; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje centralnym kryterium 
wydzielenia obszarów objętych 
wsparciem; ponawia swoje wezwanie 
do zbadania, jakie dodatkowe kryteria 
służące określeniu sytuacji regionów 
należy brać pod uwagę;

Or. de

Poprawka 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
jako kryterium kwalifikowalności do 
otrzymywania pomocy finansowej 
pochodzącej z funduszy strukturalnych, nie 
jest wystarczający i musi zostać
uzupełniony wskaźnikami 
uwzględniającymi czynniki ekonomiczne, 
społeczne i terytorialne; wzywa zatem 
Komisję do bezzwłocznego 
przeprowadzenia niezbędnych analiz i do 
opracowania możliwości zdefiniowania 
nowych, wiarygodnych czynników oraz 
sposobu, w jaki mogą one zostać włączone 
do systemu oceny różnic regionalnych;

Or. el
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Poprawka 149
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
powinno pozostać ważnym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania przez 
regiony pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych, choć kryterium to
wymaga uzupełnienia o dodatkowe 
elementy; w tym celu podkreśla się 
konieczność opracowania nowych 
wskaźników, takich jak: dane społeczne 
(stopa bezrobocia), dane dotyczące 
środowiska (emisja CO2), dostęp do usług, 
dostęp do dużych miast i głównych węzłów 
transportowych, wskaźniki społeczeństwa 
informacyjnego, policentryzm, gęstość 
zaludnienia, różnica PKB na obszarach 
sąsiednich itp.;

Or. pl

Poprawka 150
Ambroise Guellec

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
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biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla, że te dodatkowe 
wskaźniki muszą być ściśle powiązane 
z PKB, który nie powinien pozostawać 
w przyszłości jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

Or. fr

Poprawka 151
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; odnotowuje, że PKB był
jedynym kryterium kwalifikowalności do 
otrzymywania pomocy finansowej 
pochodzącej z funduszy strukturalnych; 
uważa jednak, że w tym celu należy 
stosować również dodatkowe wskaźniki 
jakościowe;

Or. pt

Poprawka 152
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium określania 
kwalifikowalności regionów w ramach 
celu 1 (konwergencja);

Or. en

Poprawka 153
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje głównym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

Or. pl

Poprawka 154
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników i kryteriów 
jakościowych w celu lepszego 
zaprojektowania i wdrożenia odpowiedniej 
polityki w tej dziedzinie biorąc pod uwagę 
różne charakterystyki terytorialne; 
podkreśla jednak, że PKB pozostaje 
jedynym kryterium kwalifikowalności do 
otrzymywania pomocy finansowej 
pochodzącej z funduszy strukturalnych; 
kryteria te muszą uwzględniać fakt, że 
łączny PKB każdego kraju nie rozkłada 
się równomiernie na jego obywateli; 
zatem, aby obliczyć rzeczywisty PKB na 
mieszkańca w każdym kraju lub regionie, 
należy uwzględnić siłę nabywczą 
obywateli wyrażoną w parytecie siły 
nabywczej, które to dane są już 
gromadzone przez europejskie służby 
statystyczne; porównanie między 
regionami musi zawsze opierać się na 
parytecie siły nabywczej, który 
odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą 
z punktu widzenia obywateli; zauważa, że 
odpowiednie odniesienie do parytetu siły 
nabywczej znajduje się w 5. sprawozdaniu 
Komisji w sprawie postępów w dziedzinie 
spójności gospodarczej i społecznej;

Or. el

Poprawka 155
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
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celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; w związku z tym przypomina, 
że baza danych ilościowych na poziomie
NUTS III lub niższym pozwoliłaby lepiej 
określić potrzeby i rozwinąć potencjał 
wewnątrzregionalny, podobnie jak na 
poziomie dzielnic, aby uwzględnić różnice 
występujące w miastach; podkreśla jednak, 
że PKB pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

Or. fr

Poprawka 156
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
pozostaje jedynym kryterium 
kwalifikowalności do otrzymywania 
pomocy finansowej pochodzącej z 
funduszy strukturalnych;

23. podkreśla potrzebę opracowania, w 
kontekście spójności terytorialnej, 
dodatkowych wskaźników jakościowych w 
celu lepszego zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiedniej polityki w tej dziedzinie 
biorąc pod uwagę różne charakterystyki 
terytorialne; podkreśla jednak, że PKB 
jako kryterium kwalifikowalności do 
otrzymywania pomocy finansowej 
pochodzącej z funduszy strukturalnych nie 
jest wystarczający i musi zostać 
uzupełniony wskaźnikami 
uwzględniającymi czynniki ekonomiczne, 
społeczne i terytorialne; wzywa zatem 
Komisję do bezzwłocznego 
przeprowadzenia niezbędnych analiz i do 
opracowania możliwości zdefiniowania 
nowych, wiarygodnych czynników oraz 
sposobu, w jaki mogą one zostać włączone 
do systemu oceny różnic regionalnych;

Or. el
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Poprawka 157
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla potrzebę dysponowania 
odpowiednimi narzędziami, które 
pozwoliłyby wziąć pod uwagę w polityce 
publicznej różnice terytorialne, takie jak 
dostępny dochód per capita w przypadku 
transferencji (bardziej odpowiedni niż 
PKB na mieszkańca), możliwości fiskalne, 
dostęp do różnych usług (transport, 
dystrybucja energii, zdrowie, edukacja), a 
także tworzenie syntetycznych wskaźników 
rozwoju ludzkiego;

Or. es

Poprawka 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do zbadania, w jakim 
stopniu przyszłe wydzielenie obszarów 
objętych wsparciem na szczeblu NUTS III 
może pomóc w konfrontacji z problemem 
zniwelowania wewnętrznych różnic 
rozwojowych na obszarach NUTS II;

Or. de
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Poprawka 159
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponieważ celem polityki spójności 
jest to, aby jakość życia obywateli Unii 
Europejskiej była na takim samym 
poziomie na całym terytorium Unii, za 
istotne uważa stosowanie tych samych 
wskaźników, które mogą zmierzyć jakość 
życia;

Or. hu

Poprawka 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. odnotowuje, że wskaźniki inne niż 
PKB mogą być stosowane w regionach 
kwalifikujących się w ramach celu 
konkurencyjności regionalnej 
i zatrudnienia i podkreśla, że powinny one 
obejmować określanie obszarów jako 
górskie, wyspiarskie, oddalone lub słabo 
zaludnione;

Or. en

Poprawka 161
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 23b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23b. uważa również, że mogą występować 
podstawy do rozważenia poziomów NUTS, 
na podstawie których ocenia się 
kwalifikowalność, aby umożliwić lepsze 
ukierunkowanie finansowania;

Or. en

Poprawka 162
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. sądzi, że w celu lepszego 
koordynowania wpływu terytorialnego 
wspólnotowych obszarów polityki 
sektorowej, oddziaływania te winny być 
lepiej rozumiane i mierzone; nalega zatem, 
by Komisja przystąpiła do oceny wpływu 
terytorialnego tych obszarów polityki; 
spodziewa się, że Komisja przedstawi 
także konkretne sposoby utworzenia 
synergii pomiędzy tymi obszarami polityki 
terytorialnej i sektorowej;

24. sądzi, że w celu lepszego 
koordynowania wpływu terytorialnego 
wspólnotowych obszarów polityki 
sektorowej, oddziaływania te winny być 
lepiej rozumiane i mierzone; nalega zatem, 
by Komisja przystąpiła do oceny wpływu 
terytorialnego tych obszarów polityki; 
spodziewa się, że Komisja przedstawi 
także konkretne sposoby utworzenia 
synergii pomiędzy tymi obszarami polityki 
terytorialnej i sektorowej; podkreśla, że 
działania w różnych obszarach polityki 
wspólnotowej, w szczególności w zakresie 
polityki spójności, zapoczątkowały proces 
zmiany zarządzania: z systemu często 
scentralizowanego i charakteryzującego 
się podziałami (zarówno na poziomie 
geograficznym, jak i sektorowym) 
zarządzanie ewoluowało w kierunku coraz 
bardziej zintegrowanego systemu 
wielopoziomowego; w związku z tym 
przypomina, że inicjatywy wspólnotowe, 
takie jak URBAN I i II na obszarach 
miejskich oraz LEADER na obszarach 
wiejskich, ukazały możliwości ich 
metodologii, która charakteryzuje się 
między innymi zintegrowanym podejściem 
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wielosektorowym, terytorialnym 
i oddolnym; 

Or. fr

Poprawka 163
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa wszystkie podmioty 
europejskie, podmioty publiczne, państwa 
i obywateli do sformalizowania 
zarządzania terytorialnego, które 
wykraczałoby poza tradycyjne schematy 
administracyjne i prawne i miało na celu:
- zaangażowanie wszystkich podmiotów 
zajmujących się zaspokajaniem tej samej 
potrzeby obywateli-użytkowników na 
terytorium właściwym dla tej potrzeby;
- podejmowanie spójnych i skutecznych 
działań, to jest przy użyciu uznanych 
metod, na przykład zarządzania 
projektami, i wykorzystaniu różnych 
istniejących prawnych mechanizmów 
wspierania współpracy;

Or. fr

Poprawka164
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa do priorytetowego traktowania 
działań promujących rzeczywisty rozwój 
policentryczny terytoriów w celu 
zmniejszenia obciążeń, którym podlegają 
miasta stołeczne, i tworzenia 
sprzyjających warunków dla powstawania 
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ośrodków o mniejszym znaczeniu; w tym 
kontekście uważa, że nie należy 
zapominać o wspieraniu obszarów 
wiejskich ani ważnej roli, jaką odgrywają 
małe i średnie miasta mieszczące się w 
tych strefach;

Or. es

Poprawka 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do złożenia wniosku 
w sprawie wprowadzenia komponentu 
terytorialnego do strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w celu 
stosownego uwzględnienia przestrzennych 
oddziaływań programów, planów
i projektów;

Or. de

Poprawka 166
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. ponownie wzywa Komisję do 
przeprowadzenia specjalnej analizy 
wpływu i skuteczności funduszy 
strukturalnych oraz strategii 
wspólnotowych skierowanych do MŚP 
w regionach, a także trudności 
administracyjnych i finansowych przez 
nie napotykanych;
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Or. fr

Poprawka 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. przypomina od dawna stawiany 
wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej 
strategii UE na rzecz regionów 
o szczególnych właściwościach 
geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie wyzwań, które przed 
nimi stoją; sądzi, ze strategia UE powinna 
również dotyczyć sposobu, w jaki polityka 
wspólnotowa ma być dostosowywana do 
szczególnych potrzeb oraz atutów tych 
terenów;

25. podkreśla, że przestrzenna współpraca 
regionów dzielących wspólny obszar 
przyrodniczy, np. obszary nadmorskie, 
obszary sąsiadujące z rzekami oraz 
obszary górskie, stanowi celową 
i zapewniającą sukces strategię spójności 
terytorialnej, którą należy rozwijać 
i wspierać, ponieważ daje ona danym 
regionom konieczne impulsy gospodarcze 
i ekologiczne;

Or. de

Poprawka 168
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. przypomina od dawna stawiany 
wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej 
strategii UE na rzecz regionów o 
szczególnych właściwościach 
geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie wyzwań, które przed 
nimi stoją; sądzi, ze strategia UE powinna 
również dotyczyć sposobu, w jaki polityka 
wspólnotowa ma być dostosowywana do 
szczególnych potrzeb oraz atutów tych 
terenów;

25. przypomina od dawna stawiany 
wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej 
strategii UE na rzecz regionów o 
szczególnych właściwościach 
geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie wyzwań, które przed 
nimi stoją; sądzi, ze strategia UE powinna 
podkreślać wymiar terytorialny polityki 
spójności oraz powinna dotyczyć sposobu, 
w jaki polityka wspólnotowa ma być 
dostosowywana do szczególnych potrzeb 
oraz atutów tych terenów;
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Or. pl

Poprawka 169
Stavros Arnaoutakis

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. przypomina od dawna stawiany 
wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej 
strategii UE na rzecz regionów o 
szczególnych właściwościach 
geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie wyzwań, które przed 
nimi stoją; sądzi, ze strategia UE powinna 
również dotyczyć sposobu, w jaki polityka 
wspólnotowa ma być dostosowywana do 
szczególnych potrzeb oraz atutów tych 
terenów; 

25. przypomina od dawna stawiany 
wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej 
strategii UE na rzecz regionów o 
szczególnych właściwościach 
geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie wyzwań, które przed 
nimi stoją; sądzi, ze strategia UE powinna 
również dotyczyć sposobu, w jaki polityka 
wspólnotowa ma być dostosowywana do 
szczególnych potrzeb oraz atutów tych 
terenów; podkreśla, że wdrożenie takiej 
strategii jest podstawowym warunkiem 
gospodarczego i społecznego rozwoju 
wspomnianych terenów w kontekście 
spójności terytorialnej;

Or. el

Poprawka 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. przypomina od dawna stawiany 
wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej 
strategii UE na rzecz regionów o 
szczególnych właściwościach 
geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie wyzwań, które przed 

25. przypomina od dawna stawiany 
wniosek dotyczący rozwoju wielostronnej 
strategii UE na rzecz regionów o 
szczególnych właściwościach 
geograficznych, co umożliwi im 
sprawniejsze rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie wyzwań, które przed 
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nimi stoją; sądzi, ze strategia UE powinna 
również dotyczyć sposobu, w jaki polityka 
wspólnotowa ma być dostosowywana do
szczególnych potrzeb oraz atutów tych 
terenów; 

nimi stoją; sądzi, ze strategia UE powinna 
również dotyczyć sposobu, w jaki polityka 
wspólnotowa ma być dostosowywana do 
szczególnych potrzeb oraz atutów tych 
terenów; podkreśla, że wdrożenie takiej 
strategii jest podstawowym warunkiem 
rozwoju wspomnianych terenów 
w kontekście spójności terytorialnej;

Or. el

Poprawka 171
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla nierówności pomiędzy 
regionami przejawiające się w dostępie i 
komunikacji pomiędzy centrum a
obszarami peryferyjnymi, będące 
rezultatem niekorzystnego usytuowania 
geograficznego oraz niekorzystnej sytuacji 
strukturalnej, niewystarczających 
inwestycji w infrastrukturę transportową, 
braku dywersyfikacji potencjalnych 
połączeń transportowych, 
niewystarczających usług publicznych, 
takich jak edukacja i służba zdrowia itd.; 
wskazuje zwłaszcza na poważne 
przeszkody w dostępie do regionów 
górskich i wyspiarskich, regionów 
peryferyjnych i najbardziej peryferyjnych 
oraz oddalonych miast granicznych, 
regionów słabo zaludnionych oraz 
podlegających procesom wyludniania; 
wzywa instytucje wspólnotowe, państwa 
członkowskie oraz władze regionalne i 
lokalne do powzięcia konkretnych 
środków w celu zmniejszenia różnic
pomiędzy regionami dostępnymi a
regionami w niekorzystnej sytuacji 
strukturalnej oraz stymulowania 
potencjału regionalnego, jego 
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atrakcyjności i zrównoważonego rozwoju 
tych regionów;

Or. es

Poprawka 172
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. w świetle wyników analizy 
programów operacyjnych 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2007–2013 wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i organy odpowiedzialne za 
zarządzanie funduszami strukturalnymi 
do wzmacniania systemu dobrego 
zarządzania obszarami miejskimi, przede 
wszystkim w drodze wykorzystania 
pomocy technicznej do promowania 
zrównoważonego rozwoju miast lub 
subdelegowania działań na podmioty 
lokalne/miejskie; 

Or. fr

Poprawka 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że poza współpracą 
przestrzenną decydującym europejskim 
działaniem mającym wpływ na 
planowanie przestrzenne państw 
członkowskich jest wdrażanie programu 
Natura 2000 wraz ze stworzeniem sieci 
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obszarów przyrodniczych; wzywa państwa 
członkowskie do ugruntowania w ich 
planowaniu przestrzennym przede 
wszystkim europejskich zasad rozwoju 
policentrycznego oraz partnerstw między 
miastami a obszarami wiejskimi;

Or. de

Poprawka 174
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. zwraca uwagę na fakt, że konieczna 
jest wielopoziomowa strategia na rzecz 
skutecznej realizacji, której celem nie 
może być wspólny plan dla wszystkich 
regionów, a Unia Europejska powinna 
jedynie wskazać sposób opracowywania 
strategii regionalnych, które 
odzwierciedlają określone cechy;

Or. hu

Poprawka 175
Oldřich Vlasák

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla potrzebę skoordynowanych 
i szeroko zakrojonych strategii UE 
mających na celu wspieranie rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich, które 
umożliwią wspólne stawianie czoła 
pojawiającym się przed nimi problemom 
i wyzwaniom; 
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Or. en

Poprawka 176
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 25b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. podkreśla, że koncepcja spójności 
terytorialnej musi zostać rozbita na 
bardziej szczegółowe cele, które powinny 
zostać sformułowane na szczeblu 
lokalnym;

Or. hu

Poprawka 177
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 25c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. podkreśla wagę problemu 
wyludniania się wielu obszarów Unii 
Europejskiej, co niesie za sobą starzenie 
się populacji, utratę kapitału ludzkiego, 
odpływ kapitału, większe koszty usług itd.;

Or. es

Poprawka 178
Gábor Harangozó

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla potrzebę uwzględnienia, 
w kontekście spójności terytorialnej, 
problemu coraz większych różnic 
wewnątrzregionalnych w wielu częściach 
Unii oraz opracowania strategii dla 
obszarów najbardziej potrzebujących 
i znajdujących się 
w najniekorzystniejszym położeniu, które 
są dotknięte wykluczeniem terytorialnym 
i społecznym;

Or. en

Poprawka 179
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. odnotowuje, że państwa członkowskie 
muszą mieć swobodę określania treści 
swojej polityki spójności terytorialnej; 
uważa jednak, że otwarta koordynacja 
mogłaby być jednym ze środków 
przyszłego rozwoju współpracy w ramach 
polityki terytorialnej UE;

Or. en

Poprawka 180
Pedro Guerreiro

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. zwraca uwagę na sytuację regionów, 
które – pomimo że były zaliczane do 
najbiedniejszych w UE-15 – teraz zostały 
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wykluczone z grupy najbiedniejszych 
regionów w UE-27 tylko z powodów 
statystycznych; zaleca, aby zwrócono 
uwagę na szczególną sytuację tych 
regionów, wobec których zastosowano 
cięcia w płatnościach w obrębie obecnych 
ram finansowych; uważa, że ramy te 
powinny zostać poddane przeglądowi, aby 
wszystkie regiony, których dotyczy „efekt 
statystyczny”, mogły otrzymywać takie 
wsparcie, jakie by otrzymywały, gdyby 
kryterium kwalifikowalności opierało się 
na UE-15;

Or. pt

Poprawka 181
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa do tego, aby cele agendy 
terytorialnej i karty lipskiej przekładały się 
na przyjęcie konkretnego programu 
działań w celu lepszego zintegrowania 
wymiaru terytorialnego wszystkich działań 
publicznych, wspólnotowych, 
narodowych, regionalnych i lokalnych;

Or. es

Poprawka 182
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. ponownie zwraca się do państw 
członkowskich, aby przewidziały specjalne 
sesje Rady z udziałem ministrów 
odpowiedzialnych za politykę spójności;
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Or. fr

Poprawka 183
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 27b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. wzywa Komisję do podjęcia 
poważnego problemu, jakim są 
niekontrolowane procesy urbanizacyjne 
mogące prowadzić do zaburzenia 
równowagi demograficznej, gospodarczej, 
społecznej, transportowej i środowiskowej 
na ograniczonym obszarze i spowodować 
tworzenie dzielnic podmiejskich i 
wyludnianie stref wiejskich oddalonych 
od miast;

Or. es

Poprawka 184
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. ze szczególnym zainteresowaniem 
odnotowuje, że 5. sprawozdanie w sprawie 
postępów po raz pierwszy odwołuje się 
szczególnie do regionów znajdujących się 
w okresie przejściowym, które sytuują się 
pomiędzy „regionami konwergencji” a 
„regionami konkurencyjności regionalnej i 
zatrudnienia”; uznaje potrzebę odrębnego 
potraktowania regionów, które obecnie są 
zawieszone pomiędzy wspomnianymi 
dwoma celami jako regiony „stopniowego 
wprowadzania” i „stopniowego 
wycofywania”; wzywa Komisję, by w 
kontekście spójności terytorialnej 
stworzyła bardziej kompleksowy system 

28. ze szczególnym zainteresowaniem 
odnotowuje, że 5. sprawozdanie w sprawie 
postępów po raz pierwszy odwołuje się 
szczególnie do regionów znajdujących się 
w okresie przejściowym, które sytuują się 
pomiędzy „regionami konwergencji” a 
„regionami konkurencyjności regionalnej i 
zatrudnienia”; uznaje potrzebę odrębnego 
potraktowania regionów, które obecnie są 
zawieszone pomiędzy wspomnianymi 
dwoma celami jako regiony „stopniowego 
wprowadzania” i „stopniowego 
wycofywania”; wzywa Komisję, by w 
kontekście spójności terytorialnej 
stworzyła bardziej kompleksowy system 
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stopniowego przekazywania w okresie 
przejściowym pomocy regionom, które 
wkrótce przekroczą próg 75% PKB, w celu 
zapewnienia im jaśniej określonego statusu 
oraz większego bezpieczeństwa 
odnoszącego się do rozwoju;

stopniowego przekazywania w okresie 
przejściowym pomocy regionom, które 
wkrótce przekroczą próg 75% PKB, w celu 
zapewnienia im jaśniej określonego statusu 
oraz większego bezpieczeństwa 
odnoszącego się do rozwoju; uważa, że 
godne rozważenia jest przyznanie 
wsparcia regionom przejściowym, z 
przeznaczeniem dla tych NUTS 3, które 
znajdują się poniżej 75% średniego PKB 
UE, z uwagi na pogłębiające się różnice 
między stolicami a pozostałymi terenami 
regionów;

Or. pl

Poprawka 185
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 28a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla ważną rolę przejściowych 
mechanizmów finansowania dla regionów
stopniowo wprowadzanych i regionów 
objętych wygasająca pomocą przejściową 
oraz dla krajów, które porzuciłyby 
Fundusz Spójności, w celu 
skonsolidowania uzyskanych poziomów 
konwergencji;

Or. es

Poprawka 186
Ramona Nicole Mănescu

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, które 
mogą zapewnić ogólne spojrzenie na 
potrzeby i cechy charakterystyczne danego 
terytorium oraz ich zrozumienie, od 
początku będą uczestniczyć w 
projektowaniu oraz wdrażaniu strategii 
rozwojowych każdego terenu;

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia będzie zależało od organów 
regionalnych i lokalnych, jak również od 
uczestnictwa zainteresowanych stron od 
początku w projektowaniu oraz wdrażaniu 
strategii rozwojowych każdego terenu, co 
powinno zapewnić spójność działań na 
wszystkich szczeblach.

Or. en

Poprawka 187
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, które mogą 
zapewnić ogólne spojrzenie na potrzeby i 
cechy charakterystyczne danego terytorium 
oraz ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu oraz 
wdrażaniu strategii rozwojowych każdego 
terenu;

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, w 
szczególności partnerzy gospodarczy 
i społeczni, które mogą zapewnić ogólne 
spojrzenie na potrzeby i cechy 
charakterystyczne danego terytorium oraz 
ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu oraz 
wdrażaniu strategii rozwojowych każdego 
terenu; zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o promowanie 
powoływania i funkcjonowania 
w regionach komitetów i grup roboczych 
skupiających przedstawicieli władz 
publicznych i zainteresowane podmioty 
w celu określenia zasad przyszłej 
współpracy i osiągnięcia porozumienia 
w kwestii przyszłych strategii rozwoju 
określonych terenów;
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Or. fr

Poprawka 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, które mogą 
zapewnić ogólne spojrzenie na potrzeby i 
cechy charakterystyczne danego terytorium 
oraz ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu oraz 
wdrażaniu strategii rozwojowych każdego 
terenu;

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, które mogą 
zapewnić ogólne spojrzenie na potrzeby i 
cechy charakterystyczne danego terytorium 
oraz ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu oraz 
wdrażaniu strategii rozwojowych każdego
terenu; w związku z powyższym wzywa 
Komisję do opracowania wytycznych, 
które pomogą państwom członkowskim 
i władzom lokalnym w konkretnym 
wdrożeniu zintegrowanego podejścia oraz 
jak najlepszym wykorzystaniu synergii 
i komplementarności między polityką 
terytorialną a polityką sektorową;

Or. en

Poprawka 189
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, które mogą 
zapewnić ogólne spojrzenie na potrzeby i 
cechy charakterystyczne danego terytorium 
oraz ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu oraz 

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, które mogą 
zapewnić ogólne spojrzenie na potrzeby i 
cechy charakterystyczne danego terytorium 
oraz ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu oraz 
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wdrażaniu strategii rozwojowych każdego 
terenu;

wdrażaniu strategii rozwojowych każdego 
terenu; wzywa zatem Komisję do 
ustanowienia zasad zarządzania i 
partnerstwa jako warunków wstępnych w 
przyznawaniu funduszy oraz do 
opracowania mechanizmów realizacji tych 
zasad, biorąc pod uwagę także koszty ich 
realizacji;

Or. pl

Poprawka 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne, jak 
również zainteresowane strony, które mogą 
zapewnić ogólne spojrzenie na potrzeby i 
cechy charakterystyczne danego terytorium 
oraz ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu oraz
wdrażaniu strategii rozwojowych każdego 
terenu;

29. uważa, że przyjęcie zintegrowanego 
podejścia da większą szansę na sukces, 
jeżeli organy regionalne i lokalne oraz 
partnerzy zgodnie z art. 11 ogólnego 
rozporządzenia w sprawie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, jak 
również zainteresowane strony, które mogą 
zapewnić ogólne spojrzenie na potrzeby i 
cechy charakterystyczne danego terytorium 
oraz ich zrozumienie, od początku będą 
uczestniczyć w projektowaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu, ocenie i wyborze projektu
strategii rozwojowych i programów 
operacyjnych każdego terenu; wzywa, 
aby zintegrowane podejście stanowiło 
konieczny wiążący warunek otrzymania 
wsparcia;

Or. de

Poprawka 191
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że skuteczność projektów, 
które są wdrażane na szczeblu państw 
członkowskich lub na szczeblu lokalnym, 
powinna być również mierzona 
w odniesieniu do poziomu, w jakim 
przedmiotowe projekty przyczyniały się do 
poprawy spójności, a przez to do jakości 
życia;

Or. hu

Poprawka 192
Grażyna Staniszewska

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uznaje, że koncepcja spójności 
terytorialnej wprowadza pewne nowe 
poglądy na to, jak poprawić zarządzanie w 
odniesieniu do polityki spójności; zgadza 
się z opinią, że do rozwiązania różnych 
problemów potrzebne są różne szczeble 
terytorialne, i że w związku z tym 
ustanowienie prawdziwych partnerstw 
pomiędzy wszystkimi stronami 
uczestniczącymi w rozwoju regionalnym i 
lokalnym na różnych poziomach stanowi 
warunek wstępny w procesie tworzenia 
spójności terytorialnej i wzywa Komisję 
oraz państwa członkowskie do poczynienia 
wszelkich starań na rzecz rozwinięcia 
takiego zarządzania terytorialnego na wielu 
poziomach; uważa, że spójność 
terytorialna powinna polegać na 
określaniu właściwego poziomu 
terytorialnego dla odniesienia się do 
każdego obszaru polityki lub środka;

30. uznaje, że koncepcja spójności 
terytorialnej powinna prowadzić do 
poprawy zarządzania w odniesieniu do 
polityki spójności; zgadza się z opinią, że 
do rozwiązania różnych problemów 
potrzebne są różne szczeble terytorialne, i 
że w związku z tym ustanowienie 
prawdziwych partnerstw pomiędzy 
wszystkimi stronami uczestniczącymi w 
rozwoju regionalnym i lokalnym na 
różnych poziomach stanowi warunek 
wstępny w procesie tworzenia spójności 
terytorialnej i wzywa Komisję oraz 
państwa członkowskie do poczynienia 
wszelkich starań na rzecz rozwinięcia 
takiego zarządzania terytorialnego na wielu 
poziomach; 

Or. pl



AM\757960PL.doc PE416.601v01-00 112/116

PL

Poprawka 193
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uznaje, że koncepcja spójności 
terytorialnej wprowadza pewne nowe 
poglądy na to, jak poprawić zarządzanie w 
odniesieniu do polityki spójności; zgadza 
się z opinią, że do rozwiązania różnych 
problemów potrzebne są różne szczeble 
terytorialne, i że w związku z tym 
ustanowienie prawdziwych partnerstw 
pomiędzy wszystkimi stronami 
uczestniczącymi w rozwoju regionalnym i 
lokalnym na różnych poziomach stanowi 
warunek wstępny w procesie tworzenia 
spójności terytorialnej i wzywa Komisję 
oraz państwa członkowskie do poczynienia 
wszelkich starań na rzecz rozwinięcia 
takiego zarządzania terytorialnego na wielu 
poziomach; uważa, że spójność terytorialna 
powinna polegać na określaniu właściwego 
poziomu terytorialnego dla odniesienia się 
do każdego obszaru polityki lub środka;

30. uznaje, że koncepcja spójności 
terytorialnej wprowadza pewne nowe 
poglądy na to, jak poprawić zarządzanie w 
odniesieniu do polityki spójności; zgadza 
się z opinią, że do rozwiązania różnych 
problemów potrzebne są różne szczeble 
terytorialne, i że w związku z tym 
ustanowienie prawdziwych partnerstw 
pomiędzy wszystkimi stronami 
uczestniczącymi w rozwoju regionalnym i 
lokalnym, zarówno na szczeblu 
europejskim, jak i krajowym, regionalnym 
i lokalnym, stanowi warunek wstępny w 
procesie tworzenia spójności terytorialnej i 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do poczynienia wszelkich 
starań na rzecz rozwinięcia takiego 
zarządzania terytorialnego na wielu 
poziomach; uważa, że spójność terytorialna 
powinna polegać na określaniu właściwego 
poziomu terytorialnego dla odniesienia się 
do każdego obszaru polityki lub środka;

Or. fr

Poprawka 194
Elspeth Attwooll

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. uznaje, że koncepcja spójności 
terytorialnej wprowadza pewne nowe 

30. uznaje, że koncepcja spójności 
terytorialnej wprowadza pewne nowe 
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poglądy na to, jak poprawić zarządzanie w 
odniesieniu do polityki spójności; zgadza 
się z opinią, że do rozwiązania różnych 
problemów potrzebne są różne szczeble 
terytorialne, i że w związku z tym 
ustanowienie prawdziwych partnerstw 
pomiędzy wszystkimi stronami 
uczestniczącymi w rozwoju regionalnym i 
lokalnym na różnych poziomach stanowi 
warunek wstępny w procesie tworzenia 
spójności terytorialnej i wzywa Komisję 
oraz państwa członkowskie do poczynienia 
wszelkich starań na rzecz rozwinięcia 
takiego zarządzania terytorialnego na wielu 
poziomach; uważa, że spójność terytorialna 
powinna polegać na określaniu właściwego 
poziomu terytorialnego dla odniesienia się 
do każdego obszaru polityki lub środka; 

poglądy na to, jak poprawić zarządzanie w 
odniesieniu do polityki spójności; zgadza 
się z opinią, że do rozwiązania różnych 
problemów potrzebne są różne szczeble 
terytorialne, i że w związku z tym 
ustanowienie prawdziwych partnerstw 
pomiędzy wszystkimi stronami 
uczestniczącymi w rozwoju regionalnym i 
lokalnym na różnych poziomach stanowi 
warunek wstępny w procesie tworzenia 
spójności terytorialnej i wzywa Komisję 
oraz państwa członkowskie do poczynienia 
wszelkich starań na rzecz rozwinięcia 
takiego zarządzania terytorialnego na wielu 
poziomach; uważa, że spójność terytorialna 
powinna polegać na określaniu właściwego 
poziomu terytorialnego dla odniesienia się 
do każdego obszaru polityki lub środka w 
sposób jak najbliższy obywateli;

Or. en

Poprawka 195
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zaleca, aby w celu zwiększenia 
znaczenia spójności terytorialnej, jakiego 
nabrała ona w kontekście nie tylko 
regionalnym, lecz także w ramach 
sektorowej polityki wspólnotowej, 
nieformalne struktury, które długo 
kierowały spójnością terytorialną 
i planowaniem przestrzennym w Radzie, 
zostały zastąpione formalnymi 
spotkaniami ministerialnymi, które
powinny być zwoływane przez ministrów 
odpowiedzialnych za politykę regionalną 
w UE; jest przekonany, że takie zmiany 
instytucjonalne w Radzie zapewnią szybki 
rozwój tej polityki;
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Or. en

Poprawka 196
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. przypomina, że opóźnienia w 
realizacji polityki strukturalnej są 
spowodowane, między innymi, brakiem 
elastyczności procedur, a w związku z tym 
niezbędne jest uproszczenie tych procedur 
i ustalenie jasnego podziału obowiązków i 
kompetencji pomiędzy UE, państwami 
członkowskimi oraz władzami 
regionalnymi i lokalnymi;

Or. es

Poprawka 197
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 30a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. w celu wzmocnienia realizacji 
partnerstwa zaleca, aby ministrowie 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
odpowiedzialni za kwestie regionalne 
i kwestie spójności spotykali się 
regularnie, tym samym zapewniając 
przepływ informacji w tej dziedzinie;

Or. hu
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Poprawka 198
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 30b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. ponieważ celem spójności 
terytorialnej jest zapewnienie terenom 
równych możliwości w różnych 
okolicznościach, tak aby nie straciły 
swojej różnorodności i indywidualnych 
cech w ramach jednolitego rozwoju, 
spójność musi być zapewniana w taki 
sposób, aby – zgodnie z zieloną księgą –
zwiększyć różnorodność, a nie starać się ją 
zniwelować;

Or. hu

Poprawka 199
Emmanouil Angelakas

Projekt rezolucji
Artykuł 30b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. apeluje również do państw 
członkowskich o rozpoczęcie rozważań na 
temat tego, w jaki sposób lepiej 
skonsolidować pojęcie spójności 
terytorialnej oraz uwzględnić je 
w krajowych programach i obszarach 
polityki;

Or. en

Poprawka 200
Antonio De Blasio

Projekt rezolucji
Ustęp 30c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30c. ponieważ polityka rolna, polityka 
rozwoju regionalnego i polityka rozwoju 
obszarów wiejskich są strategiami Unii 
Europejskiej, które kładą największy 
nacisk na wymiar terytorialny, ich 
harmonizacja jest szczególnie ważna dla 
poprawy skuteczności;

Or. hu
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