
AM\758300PL.doc PE416.641v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rozwoju Regionalnego

2008/2055(INI)

11.12.2008

POPRAWKI
1 - 42

Projekt opinii
Rumiana Jeleva
(PE415.347v01-00)

w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013
(2008/2055(INI))



PE416.641v01-00 2/28 AM\758300PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\758300PL.doc 3/28 PE416.641v01-00

PL

Poprawka 1
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp - 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. mając na uwadze, że unijna polityka 
spójności pozostaje kluczowym filarem 
procesu integracji europejskiej i odgrywa 
aktywną rolę w zmniejszaniu nierówności 
i opóźnień rozwoju;

Or. es

Poprawka 2
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że przez szereg lat polityka 
regionalna UE udowadniała 
Europejczykom wyjątkową europejską 
wartością dodaną poprzez skuteczne 
wspieranie w całej UE spójności 
gospodarczej i społecznej, przy 
jednoczesnym przyczynianiu się do 
osiągania celów strategii lizbońskiej z 
zakresu wzrostu i zatrudnienia; sprzeciwia 
się zatem jakimkolwiek próbom 
renacjonalizacji tej polityki Wspólnoty; 
ponownie podkreśla stanowisko, na którym 
stoi od dawna, że polityka spójności 
powinna odnosić się do całego obszaru UE 
oraz że należy skupić większą ilość 
dostępnych środków finansowych na 
potrzebach słabiej rozwiniętych regionów;

1. uważa, że przez szereg lat polityka 
regionalna UE udowadniała 
Europejczykom wyjątkową europejską 
wartością dodaną poprzez skuteczne 
wspieranie w całej UE spójności 
gospodarczej i społecznej, przy 
jednoczesnym przyczynianiu się do 
osiągania celów strategii lizbońskiej z 
zakresu wzrostu i zatrudnienia; sprzeciwia 
się zatem jakimkolwiek próbom 
renacjonalizacji tej polityki Wspólnoty; 
ponownie podkreśla stanowisko, na którym 
stoi od dawna, że polityka spójności 
powinna odnosić się do całego obszaru UE 
oraz że należy skupić większą ilość 
dostępnych środków finansowych na 
potrzebach słabiej rozwiniętych regionów; 
apeluje do Komisji o ocenę, w jakim 
zakresie programy funduszy 
strukturalnych mogą pomóc w 
osiągnięciu konkretnych celów 
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wspólnotowego prawodawstwa, takich jak 
te, które zostały określone we 
wspólnotowym prawodawstwie 
dotyczącym zmian klimatu i energetyki 
oraz w planie działania na rzecz 
różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 3
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że przez szereg lat polityka 
regionalna UE udowadniała 
Europejczykom wyjątkową europejską 
wartością dodaną poprzez skuteczne 
wspieranie w całej UE spójności 
gospodarczej i społecznej, przy 
jednoczesnym przyczynianiu się do 
osiągania celów strategii lizbońskiej z 
zakresu wzrostu i zatrudnienia; sprzeciwia 
się zatem jakimkolwiek próbom 
renacjonalizacji tej polityki Wspólnoty; 
ponownie podkreśla stanowisko, na którym 
stoi od dawna, że polityka spójności 
powinna odnosić się do całego obszaru UE 
oraz że należy skupić większą ilość 
dostępnych środków finansowych na 
potrzebach słabiej rozwiniętych regionów;

1. uważa, że przez szereg lat polityka 
regionalna UE udowadniała 
Europejczykom wyjątkową europejską 
wartością dodaną poprzez skuteczne 
wspieranie w całej UE spójności 
gospodarczej i społecznej, przy 
jednoczesnym przyczynianiu się do 
osiągania celów strategii lizbońskiej z 
zakresu wzrostu i zatrudnienia oraz celów z 
Göteborga na rzecz zrównoważonego 
rozwoju; sprzeciwia się zatem 
jakimkolwiek próbom renacjonalizacji tej 
polityki Wspólnoty; ponownie podkreśla 
stanowisko, na którym stoi od dawna, że 
polityka spójności powinna odnosić się do 
całego obszaru UE oraz że należy skupić 
większą ilość dostępnych środków 
finansowych na potrzebach słabiej 
rozwiniętych regionów;

Or. fr

Poprawka 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że przez szereg lat polityka 
regionalna UE udowadniała 
Europejczykom wyjątkową europejską 
wartością dodaną poprzez skuteczne 
wspieranie w całej UE spójności 
gospodarczej i społecznej, przy 
jednoczesnym przyczynianiu się do 
osiągania celów strategii lizbońskiej z 
zakresu wzrostu i zatrudnienia; sprzeciwia 
się zatem jakimkolwiek próbom 
renacjonalizacji tej polityki Wspólnoty; 
ponownie podkreśla stanowisko, na którym 
stoi od dawna, że polityka spójności 
powinna odnosić się do całego obszaru UE 
oraz że należy skupić większą ilość 
dostępnych środków finansowych na 
potrzebach słabiej rozwiniętych regionów;

1. uważa, że przez szereg lat polityka 
regionalna UE udowadniała 
Europejczykom wyjątkową europejską 
wartość dodaną poprzez skuteczne 
wspieranie w całej UE spójności 
gospodarczej i społecznej, przy 
jednoczesnym przyczynianiu się do 
osiągania celów strategii lizbońskiej z 
zakresu wzrostu i zatrudnienia; sprzeciwia 
się zatem jakimkolwiek próbom 
renacjonalizacji tej polityki Wspólnoty; 
ponownie podkreśla stanowisko, na którym 
stoi od dawna, że polityka spójności 
powinna odnosić się do całego obszaru UE 
oraz że należy skupić większą ilość 
dostępnych środków finansowych na 
potrzebach najbiedniejszych regionów;

Or. pl

Poprawka 5
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że należy nadal wzmacniać 
politykę spójności i jeszcze bardziej 
podkreślać wytwarzaną przez nią wartość 
dodaną; apeluje w związku z tym o 
przyznanie na szczeblu Wspólnoty 
wystarczających środków finansowych na 
politykę spójności;

Or. fr
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Poprawka 6
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że pomimo postępu 
osiągniętego w UE w zakresie 
konwergencji, nierównomierny rozkład 
dóbr nadal pozostaje wysoki i że nadal 
istnieją ogromne różnice między 
państwami członkowskimi pod względem 
poziomu zamożności, z uwzględnieniem 
stałego narastania różnic już od kilku lat;

Or. pt

Poprawka 7
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że podstawowym celem 
polityki strukturalnej powinno być 
zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju 
poszczególnych regionów, promowanie 
prawdziwej konwergencji i stymulowanie 
wzrostu i zatrudnienia oraz że powinna 
ona być dla najsłabiej rozwiniętych 
państw członkowskich i regionów Unii 
instrumentem redystrybucji i 
rekompensaty zwiększonych kosztów 
związanych z jednolitym rynkiem, unią 
gospodarczą i walutową oraz liberalizacją 
handlu międzynarodowego;

Or. pt
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Poprawka 8
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wyraża zaniepokojenie, że w 
niektórych regionach finansowanie ze 
środków Wspólnoty nie wystarcza, aby 
zrównoważyć niekorzystne skutki 
jednolitego rynku, unii gospodarczej i 
walutowej oraz liberalizacji handlu 
międzynarodowego; wzywa zatem Komisję 
do przeprowadzenia dogłębnej analizy 
skutków paktu stabilności i wzrostu, 
wprowadzenia euro oraz liberalizacji 
rynku wewnętrznego i międzynarodowego 
dla polityki spójności i konwergencji w 
UE;

Or. pt

Poprawka 9
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania w okresie po 
roku 2013, aby umożliwić nie tylko 
kontynuację tradycyjnych działań w 
ramach polityki spójności, ale też stawianie 
czoła nowym globalnym wyzwaniom o 
znaczącym zasięgu terytorialnym, takim 
jak zmiany klimatu i zmiany 
demograficzne, wydajność energetyczna i 
koncentracja ludności w centrach 
miejskich, które szczegółowo określono w 
czwartym sprawozdaniu Komisji w 
sprawie spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2007)0273); stoi w 

2. uważa, że niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania w okresie po 
roku 2013, aby umożliwić nie tylko 
kontynuację tradycyjnych działań w 
ramach polityki spójności, ale też stawianie 
czoła nowym globalnym wyzwaniom o 
znaczącym zasięgu terytorialnym, takim 
jak zmiany klimatu i zmiany 
demograficzne, wyludnienie, dostosowanie 
do globalizacji, odnowa obszarów 
wiejskich, wydajność energetyczna i 
koncentracja ludności w centrach 
miejskich, które szczegółowo określono w 
czwartym sprawozdaniu Komisji w 
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związku z tym na stanowisku, że 
przeznaczenie 0,35% PKB UE na 
finansowanie tej polityki jest 
niewystarczające;

sprawie spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2007)0273); stoi w 
związku z tym na stanowisku, że 
przeznaczenie 0,35% PKB UE na 
finansowanie tej polityki jest 
niewystarczające;

Or. es

Poprawka 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania w okresie po 
roku 2013, aby umożliwić nie tylko 
kontynuację tradycyjnych działań w 
ramach polityki spójności, ale też stawianie 
czoła nowym globalnym wyzwaniom o 
znaczącym zasięgu terytorialnym, takim 
jak zmiany klimatu i zmiany 
demograficzne, wydajność energetyczna i 
koncentracja ludności w centrach 
miejskich, które szczegółowo określono w 
czwartym sprawozdaniu Komisji w 
sprawie spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2007)0273); stoi w 
związku z tym na stanowisku, że 
przeznaczenie 0,35% PKB UE na 
finansowanie tej polityki jest 
niewystarczające;

2. uważa, że niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania w nowej 
perspektywie finansowej po roku 2013, 
aby umożliwić nie tylko kontynuację 
tradycyjnych działań w ramach polityki 
spójności, ale też stawianie czoła nowym 
globalnym wyzwaniom o znaczącym 
zasięgu terytorialnym, takim jak zmiany 
klimatu i zmiany demograficzne, 
wydajność energetyczna i koncentracja 
ludności w centrach miejskich, które 
szczegółowo określono w czwartym 
sprawozdaniu Komisji w sprawie spójności 
gospodarczej i społecznej 
(COM(2007)0273); stoi w związku z tym 
na stanowisku, że przeznaczenie zaledwie 
0,35% PKB UE na finansowanie tej 
polityki jest dalece niewystarczające;

Or. pl

Poprawka 11
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania w okresie po 
roku 2013, aby umożliwić nie tylko 
kontynuację tradycyjnych działań w 
ramach polityki spójności, ale też stawianie 
czoła nowym globalnym wyzwaniom o 
znaczącym zasięgu terytorialnym, takim 
jak zmiany klimatu i zmiany 
demograficzne, wydajność energetyczna i 
koncentracja ludności w centrach 
miejskich, które szczegółowo określono w 
czwartym sprawozdaniu Komisji w 
sprawie spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2007)0273); stoi w 
związku z tym na stanowisku, że 
przeznaczenie 0,35% PKB UE na 
finansowanie tej polityki jest 
niewystarczające;

2. uważa, że niezbędne jest zapewnienie 
odpowiedniego finansowania w okresie po 
roku 2013, aby umożliwić nie tylko 
kontynuację tradycyjnych działań w 
ramach polityki spójności, ale też stawianie 
czoła nowym globalnym wyzwaniom o 
znaczącym zasięgu terytorialnym, takim 
jak zmiany klimatu i zmiany 
demograficzne, wydajność energetyczna i 
koncentracja ludności w centrach 
miejskich, które szczegółowo określono w 
czwartym sprawozdaniu Komisji w 
sprawie spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2007)0273);

Or. cs

Poprawka 12
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie utrzymania 
przejściowych mechanizmów 
finansowania dla regionów objętych 
stopniowym wprowadzaniem pomocy / 
wygasającą pomocą przejściową oraz dla 
państw członkowskich opuszczających 
Fundusz Spójności, celem umocnienia 
osiągniętego poziomu konwergencji; 

Or. es
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Poprawka 13
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że istniejące wspólnotowe 
zasoby finansowe przeznaczone na 
politykę spójności są niewystarczające, 
aby zaspokoić potrzeby związane z 
rzeczywistą konwergencją, 
nierównościami między regionami, 
wysokim poziomem bezrobocia, 
nierównościami w wynagrodzeniach i 
ubóstwem w UE; raz jeszcze podkreśla 
zatem konieczność zwiększenia budżetu 
Wspólnoty o centralny i pierwszorzędny 
cel w postaci promowania spójności 
gospodarczej i społecznej w Unii; 

Or. pt

Poprawka 14
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla zapotrzebowanie na 
wystarczające środki finansowe 
przeznaczone na politykę gospodarczą, 
społeczną i terytorialną celem 
zmniejszenia utrzymujących się 
nierówności regionalnych między centrum 
i peryferiami w dostępie i komunikacji, 
które wynikają z niekorzystnych 
warunków geograficznych i 
strukturalnych, niedostatecznych 
inwestycji w infrastrukturę transportową, 
braku dywersyfikacji potencjalnych 
połączeń transportowych, 
nieodpowiedniego poziomu usług 
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publicznych w takich dziedzinach, jak 
edukacja i zdrowie itp.; podkreśla w 
szczególności znaczące przeszkody w 
zakresie dostępności regionów górskich i 
wyspiarskich, regionów oddalonych i 
najbardziej oddalonych, wyizolowanych 
miast przygranicznych, regionów słabo 
zaludnionych i regionów wyludniających 
się;

Or. es

Poprawka 15
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że solidna i należycie 
finansowana europejska polityka 
regionalna stanowi zasadniczy warunek 
przystosowania się do dalszych rozszerzeń 
oraz osiągnięcia spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej w rozszerzonej 
Unii; 

Or. pt

Poprawka 16
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla zapotrzebowanie na 
wystarczające zasoby umożliwiające 
znaczne zmniejszenie różnic w rozwoju 
technologicznym między regionami 
bardziej rozwiniętymi i mniej 
uprzywilejowanymi;



PE416.641v01-00 12/28 AM\758300PL.doc

PL

Or. es

Poprawka 17
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że obecne środki wspólnotowe 
przeznaczone na politykę spójności są 
niewystarczające, aby sprostać wymogom 
rzeczywistej konwergencji albo rozwiązać 
problemy różnic między regionami, 
wysokiego bezrobocia, nierówności w 
dochodach i ubóstwa w UE; uważa zatem 
za sprawę zasadniczą zwiększenie 
wydatków Wspólnoty przynajmniej do 
1,24% DNB UE, przy jednoczesnym 
zbadaniu wszystkich możliwości 
stworzonych przez porozumienie 
międzyinstytucjonalne między 
Parlamentem, Radą i Komisją dotyczące 
dyscypliny budżetowej i racjonalnego 
zarządzania finansami 1 oraz zapewnieniu 
jego pełnego wdrożenia, przy czym 
nadrzędnym celem ma być wspieranie 
spójności gospodarczej i społecznej;

Or. pt

Poprawka 18
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. potwierdza konieczność dalszego 
wspierania unijnej polityki spójności przy 
pomocy odpowiednich środków 

                                               
1 Dz.U. C 331 z 7.12.1993, s. 1.
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budżetowych, celem umocnienia postępów 
w zakresie konwergencji osiągniętych na 
terenie całej Unii; przypomina jednak, że 
konwergencja między państwami 
członkowskimi ukrywa rosnące różnice 
między regionami i w regionach; 
odnotowuje także, iż te nierówności 
między regionami i wewnątrz regionów 
można zaobserwować w różnych 
dziedzinach, takich jak zatrudnienie, 
produktywność, dochody, poziom 
edukacji, zdolność do innowacji itp.; 
podkreśla rolę współpracy terytorialnej w 
rozwiązywaniu tych problemów i w 
związku z tym apeluje o przeznaczenie 
środków z budżetu wystarczających dla 
realizacji tego celu;

Or. es

Poprawka 19
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę uproszczenia 
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli; zauważa, 
że złożoność systemu jest w pewnym 
stopniu odpowiedzialna za niską absorpcję 
dostępnych środków przez państwa 
członkowskie; nakłania Komisję do 
bezzwłocznego przedstawienia
konkretnych wniosków upraszczających
odnośne procedury, które należy w trybie 
pilnym wprowadzić w życie;

3. podkreśla potrzebę uproszczenia, przy 
jednoczesnym przeciwdziałaniu 
nadużyciom i nieprawidłowościom,
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli; zauważa, 
że złożoność systemu jest w pewnym 
stopniu odpowiedzialna za niską absorpcję 
dostępnych środków przez państwa 
członkowskie; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że niedawne propozycje Komisji 
dotyczące wczesnego przeglądu unijnej 
polityki spójności mają obejmować 
konkretne wnioski upraszczające odnośne 
procedury, które należy w trybie pilnym 
wprowadzić w życie;

Or. fr
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Poprawka 20
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę uproszczenia 
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli; zauważa, 
że złożoność systemu jest w pewnym 
stopniu odpowiedzialna za niską absorpcję 
dostępnych środków przez państwa 
członkowskie; nakłania Komisję do 
bezzwłocznego przedstawienia 
konkretnych wniosków upraszczających 
odnośne procedury, które należy w trybie 
pilnym wprowadzić w życie;

3. podkreśla potrzebę uproszczenia 
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawności 
mechanizmów kontroli finansowej oraz 
wdrażania planu działania celem 
umocnienia nadzoru nad działaniami 
strukturalnymi w ramach zarządzania 
dzielonego; zauważa, że złożoność 
systemu jest w pewnym stopniu 
odpowiedzialna za niską absorpcję 
dostępnych środków przez państwa 
członkowskie; nakłania Komisję do 
bezzwłocznego przedstawienia 
konkretnych wniosków upraszczających 
odnośne procedury, które należy w trybie 
pilnym wprowadzić w życie;

Or. en

Poprawka 21
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę uproszczenia 
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli; zauważa, 
że złożoność systemu jest w pewnym 
stopniu odpowiedzialna za niską absorpcję 
dostępnych środków przez państwa 

3. podkreśla potrzebę uproszczenia 
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli; zauważa, 
że złożoność systemu jest w pewnym 
stopniu odpowiedzialna za niską absorpcję 
dostępnych środków przez państwa 
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członkowskie; nakłania Komisję do 
bezzwłocznego przedstawienia 
konkretnych wniosków upraszczających 
odnośne procedury, które należy w trybie 
pilnym wprowadzić w życie; 

członkowskie; nakłania Komisję do 
bezzwłocznego przedstawienia 
konkretnych wniosków upraszczających 
odnośne procedury, które należy w trybie 
pilnym wprowadzić w życie, oraz 
zapewniających wyraźny podział 
obowiązków i kompetencji między UE, 
państwami członkowskimi oraz władzami 
regionalnymi i lokalnymi;

Or. es

Poprawka 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę uproszczenia 
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli; zauważa, 
że złożoność systemu jest w pewnym 
stopniu odpowiedzialna za niską absorpcję 
dostępnych środków przez państwa 
członkowskie; nakłania Komisję do 
bezzwłocznego przedstawienia 
konkretnych wniosków upraszczających 
odnośne procedury, które należy w trybie 
pilnym wprowadzić w życie;

3. podkreśla potrzebę uproszczenia 
procedur wdrażania funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza dotyczących 
systemów zarządzania i kontroli także na 
szczeblu krajowym i regionalnym; 
zauważa, że złożoność systemu jest w 
pewnym stopniu odpowiedzialna za niską 
absorpcję dostępnych środków przez 
państwa członkowskie; nakłania Komisję 
do bezzwłocznego przedstawienia 
konkretnych wniosków upraszczających 
odnośne procedury, które należy w trybie 
pilnym wprowadzić w życie;

Or. pl

Poprawka 23
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Komisja po raz pierwszy 
podjęła się systematycznej oceny 
wydajności programów operacyjnych z lat 
2000-2006; z wielką ciekawością oczekuje 
wyników tej oceny, będącej poważną 
próbą ocenienia skuteczności działań w 
ramach polityki spójności; zauważa 
jednak, że niezmiernie trudno jest 
kompleksowo ocenić pozytywne skutki, 
jakie polityka spójności faktycznie 
odniosła, ponieważ nie można ich ocenić 
przy pomocy czysto ekonomicznych 
wskaźników;

4. zauważa, że Komisja po raz pierwszy 
podjęła się systematycznej oceny 
wydajności programów operacyjnych z lat 
2000-2006; z wielką ciekawością oczekuje 
wyników tej oceny, będącej poważną 
próbą ocenienia skuteczności działań w 
ramach polityki spójności; apeluje do 
Komisji, aby uzależniła unijne środki 
finansowe objęte ramami finansowymi na 
lata 2007-2013 od osiągnięcia 
konkretnych celów prawodawstwa 
wspólnotowego, takich jak te, które zostały 
określone we wspólnotowym 
prawodawstwie dotyczącym zmian klimatu 
i energetyki oraz w planie działania na 
rzecz różnorodności biologicznej, oraz aby 
zapewniła zawieszenie finansowania ze 
środków UE w przypadku 
nieprzestrzegania wspólnotowego prawa 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 24
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że Komisja po raz pierwszy 
podjęła się systematycznej oceny 
wydajności programów operacyjnych z lat 
2000-2006; z wielką ciekawością oczekuje 
wyników tej oceny, będącej poważną 
próbą ocenienia skuteczności działań w 
ramach polityki spójności; zauważa jednak, 
że niezmiernie trudno jest kompleksowo 
ocenić pozytywne skutki, jakie polityka 
spójności faktycznie odniosła, ponieważ 
nie można ich ocenić przy pomocy czysto 
ekonomicznych wskaźników;

4. zauważa, że Komisja po raz pierwszy 
podjęła się systematycznej oceny 
wydajności programów operacyjnych z lat 
2000-2006; z wielką ciekawością oczekuje 
wyników tej oceny, będącej poważną 
próbą ocenienia skuteczności działań w 
ramach polityki spójności; zauważa jednak, 
że niezmiernie trudno jest kompleksowo 
ocenić już teraz pozytywne skutki, jakie 
polityka spójności faktycznie odniosła, 
ponieważ całkowite rezultaty 
przeprowadzonych działań widoczne będą 
dopiero w późniejszym okresie oraz nie 
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można ich ocenić przy pomocy czysto 
ekonomicznych wskaźników;

Or. pl

Poprawka 25
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża przekonanie, że polityka 
spójności i związane z nią środki 
finansowe muszą być skierowane na 
promowanie rozwoju gospodarczego, 
społecznego i terytorialnego, a w związku 
z tym nie mogą być podporządkowane 
kryteriom konkurencji i deregulacji 
zawartym w strategii lizbońskiej; uważa, 
że nie można pozwolić, aby 
konkurencyjność zastąpiła konwergencję 
jako cel w tych państwach członkowskich 
i regionach, których rozwój społeczny i 
gospodarczy nadal jest niewystarczający;

Or. pt

Poprawka 26
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że polityki spójności nie 
można postrzegać jedynie jako 
instrumentu realizacji celów innych 
polityk sektorowych, ponieważ jest to 
samodzielna polityka wspólnotowa, 
zapewniająca znaczną wartość dodaną;
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Or. pt

Poprawka 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje, że obecny kryzys finansowy 
znacząco zmienił sytuację gospodarczą i 
finansową w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że w 
konsekwencji rzeczonego kryzysu możliwa 
jest zmiana krajowych priorytetów 
inwestycyjnych i w związku z tym 
potrzebne może być dostosowanie szeregu 
programów operacyjnych; podkreśla fakt, 
że państwa członkowskie mogą również 
stanąć w obliczu trudności z płynnością 
finansową, które uniemożliwią im pokrycie 
krajowych składek na wdrażanie 
strukturalnych działań i programów; 
nakłania Komisję do ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi w ramach 
wspólnych starań o podtrzymanie wzrostu 
europejskiej gospodarki; wzywa też 
Komisję do zaproponowania – w 
stosownych przypadkach – zmian
istniejących ram legislacyjnych funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013;

5. uznaje, że obecny kryzys finansowy 
znacząco zmienił sytuację gospodarczą i 
finansową w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że w 
konsekwencji rzeczonego kryzysu możliwa 
jest zmiana krajowych priorytetów 
inwestycyjnych i w związku z tym 
potrzebne może być dostosowanie szeregu 
programów operacyjnych; podkreśla fakt, 
że państwa członkowskie mogą również 
stanąć w obliczu trudności z płynnością 
finansową, które uniemożliwią im pokrycie 
krajowych składek na wdrażanie 
strukturalnych działań i programów; 
nakłania Komisję do ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi w ramach 
wspólnych starań o podtrzymanie wzrostu 
europejskiej gospodarki; z zadowoleniem 
przyjmuje też wnioski Komisji dotyczące
zmian istniejących ram legislacyjnych 
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 
celem uproszczenia systemu oraz 
przyspieszenia i ułatwienia płatności na 
rzecz państw członkowskich; uważa te 
wnioski za istotny pierwszy krok w 
kierunku wspierania państw 
członkowskich w ich staraniach na rzecz 
zwalczania negatywnych skutków 
obecnego kryzysu gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 28
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje, że obecny kryzys finansowy 
znacząco zmienił sytuację gospodarczą i 
finansową w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że w 
konsekwencji rzeczonego kryzysu możliwa 
jest zmiana krajowych priorytetów 
inwestycyjnych i w związku z tym 
potrzebne może być dostosowanie szeregu 
programów operacyjnych; podkreśla fakt, 
że państwa członkowskie mogą również 
stanąć w obliczu trudności z płynnością 
finansową, które uniemożliwią im pokrycie 
krajowych składek na wdrażanie 
strukturalnych działań i programów; 
nakłania Komisję do ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi w ramach 
wspólnych starań o podtrzymanie wzrostu 
europejskiej gospodarki; wzywa też 
Komisję do zaproponowania – w 
stosownych przypadkach – zmian 
istniejących ram legislacyjnych funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013;

5. uznaje, że obecny kryzys finansowy 
znacząco zmienił sytuację gospodarczą i 
finansową w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że w 
konsekwencji rzeczonego kryzysu możliwa 
jest zmiana krajowych priorytetów 
inwestycyjnych i w związku z tym 
potrzebne może być dostosowanie szeregu 
programów operacyjnych; zaleca, aby te 
dostosowania skupiały się na nowych 
wyzwaniach związanych ze zmianami 
klimatu i zmianami demograficznymi, 
wydajnością energetyczną i odnawialnymi 
źródłami energii oraz zrównoważonymi i 
przyjaznymi miastami; podkreśla fakt, że 
państwa członkowskie mogą również 
stanąć w obliczu trudności z płynnością 
finansową, które uniemożliwią im pokrycie 
krajowych składek na wdrażanie 
strukturalnych działań i programów; 
nakłania Komisję do ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi w ramach 
wspólnych starań o podtrzymanie wzrostu 
europejskiej gospodarki; wzywa też 
Komisję do zaproponowania – w 
stosownych przypadkach – zmian 
istniejących ram legislacyjnych funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013;

Or. en

Poprawka 29
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uznaje, że obecny kryzys finansowy 
znacząco zmienił sytuację gospodarczą i 
finansową w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że w 
konsekwencji rzeczonego kryzysu możliwa 
jest zmiana krajowych priorytetów 
inwestycyjnych i w związku z tym 
potrzebne może być dostosowanie szeregu 
programów operacyjnych; podkreśla fakt, 
że państwa członkowskie mogą również 
stanąć w obliczu trudności z płynnością 
finansową, które uniemożliwią im pokrycie 
krajowych składek na wdrażanie 
strukturalnych działań i programów; 
nakłania Komisję do ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi w ramach 
wspólnych starań o podtrzymanie wzrostu 
europejskiej gospodarki; wzywa też 
Komisję do zaproponowania – w 
stosownych przypadkach – zmian 
istniejących ram legislacyjnych funduszy 
strukturalnych na lata 2007-2013;

5. uznaje, że obecny kryzys finansowy 
znacząco zmienił sytuację gospodarczą i 
finansową w wielu państwach 
członkowskich; zauważa, że w 
konsekwencji rzeczonego kryzysu możliwa 
jest zmiana krajowych priorytetów 
inwestycyjnych i w związku z tym 
potrzebne może być dostosowanie szeregu 
programów operacyjnych; podkreśla fakt,
że państwa członkowskie mogą również 
stanąć w obliczu trudności z płynnością 
finansową, które uniemożliwią im pokrycie 
krajowych składek na wdrażanie 
strukturalnych działań i programów; z 
zadowoleniem przyjmuje więc 
zaproponowane przez Komisję zmiany 
istniejących ram legislacyjnych dla 
funduszy strukturalnych na lata 2007-
2013 oraz gotowość do przedłużenia 
końcowej daty rozliczania programów 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych w okresie programowania 
2000-2006; nakłania Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
ramach wspólnych starań o podtrzymanie 
wzrostu europejskiej gospodarki;

Or. pl

Poprawka 30
Rumiana Jeleva

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla fakt, że ostatecznym celem 
finansowania ze środków UE jest poprawa 
jakości życia obywateli Unii i w związku z 
tym apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie optymalnego zarządzania 
funduszami UE; mając to na uwadze, 
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przypomina o potrzebie dobrego 
sprawowania rządów i znaczeniu walki z 
nadużyciami, korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, które bezpośrednio 
naruszają zasady leżące u podstaw 
budżetu UE; dlatego też wyraża 
zadowolenie z działań OLAF w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 31
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. w kontekście spójności terytorialnej 
zaleca wzmocnienie celu „Europejska 
współpraca terytorialna” zarówno pod 
kątem strategii politycznej, jak i pod kątem 
finansowania, i sugeruje zapewnienie 
dodatkowych środków na kolejny okres 
programowania; przychylnie odnosi się do 
niedawnych starań Komisji dotyczących 
wzmocnienia współpracy terytorialnej 
poprzez utworzenie transkrajowych 
struktur współpracy dla państw, które 
borykają się z podobnymi problemami; z 
dużym zainteresowaniem zauważa 
strategię Morza Bałtyckiego, która jest 
dowodem na to, że podobne strategie mogą 
w przyszłości powstać również w innych 
regionach;

6. w kontekście spójności terytorialnej 
zaleca wzmocnienie celu „Europejska 
współpraca terytorialna” zarówno pod 
kątem strategii politycznej, jak i pod kątem 
finansowania, i sugeruje zapewnienie 
dodatkowych środków na kolejny okres 
programowania; przychylnie odnosi się do 
niedawnych starań Komisji dotyczących 
wzmocnienia współpracy terytorialnej 
poprzez utworzenie transkrajowych 
struktur współpracy dla państw, które 
borykają się z podobnymi problemami; z 
dużym zainteresowaniem zauważa 
strategię Morza Bałtyckiego, która jest 
dowodem na to, że podobne strategie mogą 
w przyszłości powstać również dla innych 
typów terytoriów;

Or. pl

Poprawka 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji, aby 
zaproponowała kompleksowy system 
przejściowej pomocy na okres po 2013 r. 
dla regionów, które przekroczą próg 75% 
PKB; uważa za niezwykle istotne, aby 
traktować te „regiony w okresie 
przejściowym” oddzielnie, ponieważ będą 
one nadal w przejściowej fazie rozwoju i w 
związku z tym powinny korzystać z 
wyraźniej określonego statusu, 
przejrzystych przepisów oraz większej 
pewności, jeśli chodzi o otrzymywanie 
tymczasowego wsparcia z funduszy 
strukturalnych w następnym okresie 
programowania;

Or. en

Poprawka 33
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że względy terytorialne nie 
mogą być przeciwstawiane głównemu 
celowi polityki regionalnej, jakim jest 
promowanie spójności gospodarczej i 
społecznej tzn. zmniejszenie nierówności 
w zakresie rozwoju poszczególnych 
regionów oraz braku postępu w regionach 
najsłabiej rozwiniętych, ani nie mogą go 
osłabiać;

Or. pt
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Poprawka 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z zainteresowaniem odnosi się do 
debaty dotyczącej planowania kolejnych 
ram finansowych na okres pięciu lat, 
zamiast obecnie obowiązujących siedmiu 
lat, tak aby były one zbieżne z kadencją 
Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego; niemniej jednak zdaje 
sobie sprawę z dużych trudności we 
wdrażaniu wieloletnich programów 
funduszy strukturalnych w tak krótkim 
okresie programowania; proponuje, aby 
polityka spójności była wówczas 
planowana na okres dziesięciu lat, przy 
dogłębnym przeglądzie ram legislacyjnych 
i operacyjnych po upływie pierwszych 
pięciu lat;

Or. en

Poprawka 35
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla pozytywne skutki nowych 
inicjatyw Jessica, Jaspers i Jeremie, które 
są finansowane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny i inne instytucje, oraz 
apeluje o przedłużenie tych inicjatyw w 
następnych ramach finansowych;

Or. en
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Poprawka 36
Rumiana Jeleva

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. w kontekście spójności terytorialnej 
zaleca wzmocnienie celu „Europejska 
współpraca terytorialna” zarówno pod 
kątem strategii politycznej, jak i pod kątem 
finansowania, i sugeruje zapewnienie 
dodatkowych środków na kolejny okres 
programowania; przychylnie odnosi się do 
niedawnych starań Komisji dotyczących 
wzmocnienia współpracy terytorialnej 
poprzez utworzenie transkrajowych 
struktur współpracy dla państw, które 
borykają się z podobnymi problemami; z 
dużym zainteresowaniem zauważa 
strategię Morza Bałtyckiego, która jest 
dowodem na to, że podobne strategie mogą 
w przyszłości powstać również w innych 
regionach.

7. w kontekście spójności terytorialnej 
zaleca wzmocnienie celu „Europejska 
współpraca terytorialna” zarówno pod 
kątem strategii politycznej, jak i pod kątem 
finansowania, i sugeruje zapewnienie 
dodatkowych środków na kolejny okres 
programowania; przychylnie odnosi się do 
niedawnych starań Komisji dotyczących 
wzmocnienia współpracy terytorialnej 
poprzez utworzenie transkrajowych 
struktur współpracy dla państw, które 
borykają się z podobnymi problemami; z 
dużym zainteresowaniem zauważa 
strategię Morza Bałtyckiego, która jest 
dowodem na to, że podobne strategie mogą 
w przyszłości powstać również w innych 
regionach, takich jak region Morza 
Czarnego. 

Or. en

Poprawka 37
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że podczas negocjacji 
dotyczących rozporządzenia w sprawie 
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 
Parlament, w kontekście nieformalnego 
dialogu trójstronnego, wystąpił z 
wnioskiem realokacji niewykorzystanych 
środków – przepadających w wyniku 
stosowania zasady N+2 / N+3 – na budżet 
spójności Wspólnoty (pozycja 1b) oraz na 

7. przypomina, że podczas negocjacji 
dotyczących rozporządzenia w sprawie 
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 
Parlament, w kontekście nieformalnego 
dialogu trójstronnego, wystąpił z 
wnioskiem o realokację
niewykorzystanych środków –
przepadających w wyniku stosowania 
zasady N+2 / N+3 – na budżet spójności 
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inne programy operacyjne przejawiające 
lepsze wyniki w zakresie absorpcji; 
ubolewa bardzo nad tym, że wniosek ten 
nie został wówczas rozważony przez Radę; 
wzywa Komisję, by w przygotowywanym 
przeglądzie śródokresowym odpowiedziała 
na wniosek Parlamentu oraz by 
przedstawiła konkretne wnioski dotyczące 
realokacji wspomnianych zasobów. 

Wspólnoty (pozycja 1b) oraz na inne 
programy operacyjne przejawiające lepsze 
wyniki w zakresie absorpcji oraz o 
stworzenie wspólnotowej rezerwy 
jakościowej i rezerwy wydajności, która 
stanowiłaby mechanizm nagradzania 
postępu; ubolewa bardzo nad tym, że 
wnioski te nie zostały wówczas rozważone
przez Radę; wzywa Komisję, by w 
przygotowywanym przeglądzie 
śródokresowym odpowiedziała na wniosek 
Parlamentu oraz by przedstawiła konkretne 
wnioski dotyczące realokacji 
wspomnianych zasobów. 

Or. fr

Poprawka 38
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina, że podczas negocjacji 
dotyczących rozporządzenia w sprawie 
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 
Parlament, w kontekście nieformalnego 
dialogu trójstronnego, wystąpił z 
wnioskiem realokacji niewykorzystanych 
środków – przepadających w wyniku 
stosowania zasady N+2 / N+3 – na budżet 
spójności Wspólnoty (pozycja 1b) oraz na 
inne programy operacyjne przejawiające 
lepsze wyniki w zakresie absorpcji; 
ubolewa bardzo nad tym, że wniosek ten 
nie został wówczas rozważony przez Radę;
wzywa Komisję, by w przygotowywanym 
przeglądzie śródokresowym odpowiedziała 
na wniosek Parlamentu oraz by 
przedstawiła konkretne wnioski dotyczące 
realokacji wspomnianych zasobów.

7. przypomina, że podczas negocjacji 
dotyczących rozporządzenia w sprawie 
funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 
Parlament, w kontekście nieformalnego 
dialogu trójstronnego, wystąpił z 
wnioskiem realokacji niewykorzystanych 
środków – przepadających w wyniku 
stosowania zasady N+2 / N+3 – na budżet 
spójności Wspólnoty (pozycja 1b) oraz na 
inne programy operacyjne przejawiające 
lepsze wyniki w zakresie absorpcji; wzywa 
Komisję, by sporządziła analizę skutków 
zastosowania tego instrumentu w 
praktyce.

Or. cs
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Poprawka 39
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zaleca, aby unijna polityka spójności i 
jej różnorodne aspekty zostały 
dostosowane, dzięki specjalnym środkom, 
do potrzeb regionów najbardziej 
oddalonych, zgodnie z art. 299 ust. 2 
traktatu WE; wzywa Komisję, aby 
zaproponowała polityki i środki o stałym i 
elastycznym charakterze i odpowiednio 
finansowane, które mogą być 
dostosowane do potrzeb każdego z 
regionów peryferyjnych i stanowić dla 
nich pomoc w radzeniu sobie z typowymi 
ograniczeniami rozwoju, z którymi się 
spotykają;

Or. pt

Poprawka 40
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zwraca uwagę na sytuację tych 
regionów, które pomimo tego, że w UE-15 
zaliczały się do regionów najsłabiej 
rozwiniętych, obecnie w UE-27 są 
wyłączone z tej grupy wyłącznie ze 
względów statystycznych; zaleca 
zwrócenie uwagi na ich kłopoty i 
przypomina, że w obecnych ramach 
finansowych przeprowadzono cięcia 
budżetowe w odniesieniu do tych 
regionów; uważa, że ramy te powinny być 
zmienione celem przywrócenia regionom 
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poszkodowanym przez „efekt statystyczny” 
tego samego poziomu pomocy, jaki 
otrzymywałyby one na mocy kryteriów 
kwalifikowalności w UE-15;

Or. pt

Poprawka 41
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 7c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla, że pomoc publiczna 
udzielana z funduszy strukturalnych musi 
być uzależniona od istnienia 
długoterminowych umów z 
przedsiębiorstwami, zawierających 
postanowienia dotyczące okresu 
działalności i zatrudnienia, tak aby nie 
zachęcać do przenoszenia działalności;

Or. pt

Poprawka 42
Pedro Guerreiro

Projekt opinii
Ustęp 7d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. uważa za konieczne zwiększenie 
wspólnotowych stawek 
współfinansowania dla regionów objętych 
celem „konwergencji”, a zwłaszcza 
najsłabiej rozwiniętych państw 
członkowskich korzystających z Funduszu 
Spójności i regionów charakteryzujących 
się stałym niekorzystnym usytuowaniem 
geograficznym lub trudnymi warunkami 
naturalnymi, takich jak regiony 
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najbardziej oddalone;

Or. pt
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