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Poprawka 9
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z prawdziwym zadowoleniem wita 
przyjęcie europejskiego planu naprawy 
gospodarczej nakreślającego 
skoordynowane działania państw 
członkowskich i Komisji na rzecz 
opanowania kryzysu gospodarczego; plan 
ten oparty jest na zasadzie solidarności 
i sprawiedliwości społecznej i zgodny jest 
ze strategią lizbońską; proponowane w 
nim środki przyczynią się do głębszych i 
długofalowych reform strukturalnych;

1. z zadowoleniem wita przyjęcie 
europejskiego planu naprawy gospodarczej 
nakreślającego skoordynowane działania 
państw członkowskich i Komisji na rzecz 
opanowania kryzysu gospodarczego; 
proponowane w nim środki przyczynią się 
do głębszych i długofalowych reform 
strukturalnych;

Or. en

Poprawka 10
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z prawdziwym zadowoleniem wita 
przyjęcie europejskiego planu naprawy 
gospodarczej nakreślającego 
skoordynowane działania państw 
członkowskich i Komisji na rzecz 
opanowania kryzysu gospodarczego; plan 
ten oparty jest na zasadzie solidarności 
i sprawiedliwości społecznej i zgodny jest 
ze strategią lizbońską; proponowane w nim 
środki przyczynią się do głębszych i 
długofalowych reform strukturalnych;

1. z prawdziwym zadowoleniem wita 
przyjęcie europejskiego planu naprawy 
gospodarczej nakreślającego 
skoordynowane działania państw 
członkowskich i Komisji na rzecz 
opanowania kryzysu gospodarczego; plan 
ten oparty jest na zasadzie solidarności 
i sprawiedliwości społecznej i zgodny jest 
ze strategią lizbońską; proponowane w nim 
środki przyczynią się do głębszych i 
długofalowych reform strukturalnych oraz 
będą działać na rzecz naprawy regionów 
UE, w tym regionów, w których występują 
stałe ograniczenia;

Or. en
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Poprawka 11
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się, aby Komisja dokładnie 
monitorowała środki ekonomiczne 
podejmowane przez państwa 
członkowskie, tak aby zagwarantować, że 
środki te nie naruszają konkurencji na 
wolnym rynku, która jest zasadniczym 
filarem integracji europejskiej i rozwoju 
gospodarczego od chwili powstania UE;

Or. en

Poprawka 12
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że polityka spójności UE, 
jako największe źródło inwestycji w realną 
gospodarkę, wnosi istotny wkład w 
europejski plan naprawy gospodarczej; 
przypomina, że ponad 65% łącznych 
środków przyznanych w jej ramach na 
okres 2007-2013 lub 230 miliardów EUR 
w kategoriach finansowych przewidziano 
już na inwestycje w cztery priorytetowe 
dziedziny strategii lizbońskiej na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia, a mianowicie w 
ludzi, przedsiębiorstwa, energię i 
infrastrukturę oraz badania i innowacje; 
jest głęboko przekonany, że inwestycje te 
mają zasadnicze znaczenie w celu 
skutecznego zareagowania na obecny 
kryzys finansowy;
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Or. en

Poprawka 13
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze strukturalne to 
skuteczne narzędzia, przeznaczone do 
pomocy regionom w gospodarczej i 
społecznej restrukturyzacji, a więc do 
wdrażania działań podejmowanych w 
ramach czterech priorytetowych obszarów 
omawianego planu w celu pobudzenia 
gospodarki, i popiera ich stosowanie 
zamiast przyspieszania prac nad nowymi 
narzędziami ekonomicznymi; zauważa, że 
działania te stanowią uzupełnienie 
inicjatyw podejmowanych na szczeblu 
krajowym;

2. podkreśla, że fundusze strukturalne to 
skuteczne narzędzia, przeznaczone do 
pomocy regionom w gospodarczej i 
społecznej restrukturyzacji; działania 
proponowane w ramach czterech 
priorytetowych obszarów omawianego 
planu w celu pobudzenia gospodarki nie 
odpowiadają obecnej sytuacji społecznej i 
nie stanowią bezpośredniego i 
drastycznego środka na rzecz 
powstrzymania spadku poziomu życia 
Europejczyków;

Or. en

Poprawka 14
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że fundusze strukturalne to 
skuteczne narzędzia, przeznaczone do 
pomocy regionom w gospodarczej i 
społecznej restrukturyzacji, a więc do 
wdrażania działań podejmowanych w 
ramach czterech priorytetowych obszarów 
omawianego planu w celu pobudzenia 
gospodarki, i popiera ich stosowanie 
zamiast przyspieszania prac nad nowymi 
narzędziami ekonomicznymi; zauważa, że 
działania te stanowią uzupełnienie 

2. podkreśla, że fundusze strukturalne to 
skuteczne narzędzia, przeznaczone do 
pomocy regionom w gospodarczej i 
społecznej restrukturyzacji, a więc do 
wdrażania działań podejmowanych w 
ramach czterech priorytetowych obszarów 
omawianego planu w celu pobudzenia 
gospodarki, i popiera ich stosowanie 
zamiast przyspieszania prac nad nowymi 
narzędziami ekonomicznymi; zauważa, że 
działania te stanowią uzupełnienie 
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inicjatyw podejmowanych na szczeblu 
krajowym;

inicjatyw podejmowanych na szczeblu 
krajowym; uważa, że z powodu znacznego 
obciążenia budżetów krajowych należy 
przyspieszyć wykorzystywanie funduszy i 
interwencje w zakresie polityki spójności 
UE, tak aby na czas pobudzić gospodarkę 
i udzielić wsparcia w szczególności 
osobom dotkniętym kryzysem;

Or. en

Poprawka 15
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem wita wnioski 
legislacyjne Komisji powstałe równolegle 
do europejskiego planu naprawy 
gospodarczej oraz jako jego uzupełnienie 
w celu poprawienia trzech spośród 
obowiązujących rozporządzeń w sprawie 
funduszy strukturalnych na okres 2007-
2013; zauważa, że celem tych zmian 
legislacyjnych jest poprawa przepływu 
środków oraz płynności w państwach 
członkowskich, ułatwienie korzystania z 
instrumentów inżynierii finansowej, 
uproszczenie i rozszerzenie stosowania 
stawek zryczałtowanych i kosztów 
ryczałtowych, a także zwiększenie 
możliwości wspierania inwestycji w 
wydajność energetyczną oraz energię ze 
źródeł odnawialnych w mieszkalnictwie; w 
pełni popiera te wnioski i uważa, że ich 
realizacja może przynieść natychmiastowe 
pozytywne skutki;

Or. en
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Poprawka 16
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera proponowane zmiany dotyczące 
wdrażania przepisów, ukierunkowane na 
zwiększenie elastyczności funduszy 
strukturalnych oraz przystosowanie ich do 
potrzeb nadzwyczajnej sytuacji 
gospodarczej; zachęca jednak Komisję do 
rozważenia możliwości uproszczenia 
dotychczasowych instrumentów;

3. popiera proponowane zmiany dotyczące 
wdrażania przepisów, ukierunkowane na 
zwiększenie elastyczności funduszy 
strukturalnych oraz przystosowanie ich do 
potrzeb nadzwyczajnej sytuacji 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 17
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera proponowane zmiany dotyczące 
wdrażania przepisów, ukierunkowane na 
zwiększenie elastyczności funduszy 
strukturalnych oraz przystosowanie ich do 
potrzeb nadzwyczajnej sytuacji 
gospodarczej; zachęca jednak Komisję do 
rozważenia możliwości uproszczenia 
dotychczasowych instrumentów;

3. popiera proponowane zmiany dotyczące 
wdrażania przepisów, ukierunkowane na 
zwiększenie elastyczności funduszy 
strukturalnych oraz przystosowanie ich do 
potrzeb nadzwyczajnej sytuacji 
gospodarczej w perspektywie 
długofalowej; wzywa jednak Komisję do 
rozważenia możliwości uproszczenia 
dotychczasowych instrumentów;

Or. en

Poprawka 18
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. popiera proponowane zmiany dotyczące 
wdrażania przepisów, ukierunkowane na 
zwiększenie elastyczności funduszy 
strukturalnych oraz przystosowanie ich do 
potrzeb nadzwyczajnej sytuacji 
gospodarczej; zachęca jednak Komisję do
rozważenia możliwości uproszczenia 
dotychczasowych instrumentów;

3. popiera proponowane zmiany dotyczące 
wdrażania przepisów, ukierunkowane na 
zwiększenie elastyczności funduszy 
strukturalnych oraz przystosowanie ich do 
potrzeb nadzwyczajnej sytuacji 
gospodarczej; zachęca Komisję do 
uproszczenia dotychczasowych 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 19
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zagwarantowanie, że 
środki przyjęte w celu przyspieszenia, 
uproszczenia i uelastycznienia wdrażania 
funduszy strukturalnych i funduszy 
spójności nie ograniczą odpowiedzialności 
państw członkowskich za kontrolowanie 
wdrażania tych funduszy;

Or. en

Poprawka 20
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla ważną rolę, jaką 
organizacje skupiające zwykłych 
obywateli odgrywają w promowaniu 
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spójności i integracji społecznej, 
szczególnie w czasie kryzysu 
gospodarczego; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że jakiekolwiek 
uproszczenie funkcjonowania funduszy 
strukturalnych będzie obejmowało środki 
na rzecz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych takich organizacji;

Or. en

Poprawka 21
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie przez Komisję grupy 
ekspertów („grupy zadaniowej ds. 
uproszczenia”) pracującej nad dalszym 
ewentualnym uproszczeniem procedur 
dotyczących wdrażania funduszy 
strukturalnych; z niecierpliwością 
oczekuje dalszych wniosków Komisji 
dotyczących uproszczenia, przewidzianych 
na początek 2009 r.;

Or. en

Poprawka 22
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. jest nieco zaniepokojony 
asymetrycznym geograficznym rozkładem 
skutków kryzysu na terytorium Europy i 
wzywa Komisję oraz państwa 
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członkowskie do odpowiedniego 
uwzględnienia celu spójności terytorialnej 
przy planowaniu i wdrażaniu konkretnych 
środków na rzecz walki z kryzysem 
gospodarczym; zwraca się w szczególności 
do Komisji o zapewnienie właściwej 
równowagi geograficznej przy 
przedstawianiu spisu konkretnych 
przedsięwzięć, o których przeprowadzenie 
wystąpiła Rada Europejska, aby wzmocnić 
inwestycje w infrastrukturę i wydajność 
energetyczną;

Or. en

Poprawka 23
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że środki, takie jak 
przyspieszenie płatności, korzystanie z 
płatności ryczałtowych i zryczałtowanych 
stawek, pobudzą wdrażanie projektów, 
zwłaszcza w zakresie infrastruktury oraz 
w sektorach energetyki i ochrony 
środowiska;

4. uważa, że środki, takie jak 
przyspieszenie płatności, korzystanie z 
płatności ryczałtowych i zryczałtowanych 
stawek, pobudzą wdrażanie projektów, 
zwłaszcza w sektorach infrastruktury,
energetyki i ochrony środowiska; ubolewa 
jednak, że nie podjęto innych ważnych 
środków, takich jak możliwość 
dokonywania, jedynie w 2009 r., płatności 
okresowych, jeżeli państwo członkowskie 
wydało opinię bez zastrzeżeń, chociaż 
Komisja poczyniła uwagi (wydatki, które 
później okażą się niezgodne z systemem 
zarządzania i kontroli, zostaną odjęte od 
kwoty następnego wniosku o płatność);

Or. en
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Poprawka 24
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że środki, takie jak 
przyspieszenie płatności, korzystanie z 
płatności ryczałtowych i zryczałtowanych 
stawek, pobudzą wdrażanie projektów, 
zwłaszcza w zakresie infrastruktury oraz 
w sektorach energetyki i ochrony 
środowiska;

4. uważa, że środki, takie jak elastyczność i
przyspieszenie płatności, korzystanie z 
płatności ryczałtowych i zryczałtowanych 
stawek, pobudzą wdrażanie projektów, 
zwłaszcza w sektorach infrastruktury,
energetyki i ochrony środowiska; w tym 
względzie Komisja powinna zapewnić 
państwom członkowskim wyraźne 
wskazówki, w szczególności w odniesieniu 
do systemów zwrotów ryczałtowych;

Or. en

Poprawka 25
Jan Olbrycht

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że środki, takie jak 
przyspieszenie płatności, korzystanie z 
płatności ryczałtowych i zryczałtowanych 
stawek, pobudzą wdrażanie projektów, 
zwłaszcza w zakresie infrastruktury oraz 
w sektorach energetyki i ochrony 
środowiska;

4. uważa, że środki, takie jak 
przyspieszenie płatności, korzystanie z 
płatności ryczałtowych i zryczałtowanych 
stawek, pobudzą i przyspieszą wdrażanie 
projektów, zwłaszcza w sektorach
infrastruktury, energetyki i ochrony 
środowiska oraz tzw. miękkich projektów 
w ramach EFS;

Or. en
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Poprawka 26
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu 
zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw 
przyjmowane z myślą o udanej naprawie 
gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie do powszechnego 
korzystania z funduszy strukturalnych w 
celu promowania tworzenia miejsc pracy, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
oraz przedsiębiorczości;

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu 
zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw 
przyjmowane z myślą o udanej naprawie 
gospodarczej; wzywa do podjęcia 
zdecydowanego działania na rzecz 
wsparcia popytu w gospodarce oraz 
środków wspomagających małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz władze lokalne i 
regionalne w celu utrzymania spójności i 
zabezpieczenia głównych przedsięwzięć w 
zakresie inwestycji i infrastruktury; 
wzywa państwa członkowskie do 
powszechnego korzystania z funduszy 
strukturalnych w celu promowania 
tworzenia miejsc pracy, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 27
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu
zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw
przyjmowane z myślą o udanej naprawie 
gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie do powszechnego 
korzystania z funduszy strukturalnych w 
celu promowania tworzenia miejsc pracy, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
oraz przedsiębiorczości;

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu 
wspierania przedsiębiorstw, a przede 
wszystkim zatrudnienia przyjmowanych z 
myślą o udanej naprawie gospodarczej; 
wzywa państwa członkowskie do 
powszechnego korzystania z funduszy 
strukturalnych w celu promowania 
tworzenia miejsc pracy, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP);
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Or. en

Poprawka 28
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu 
zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw 
przyjmowane z myślą o udanej naprawie 
gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie do powszechnego 
korzystania z funduszy strukturalnych w 
celu promowania tworzenia miejsc pracy, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
oraz przedsiębiorczości;

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu 
zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw 
przyjmowane z myślą o udanej naprawie 
gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie do powszechnego 
korzystania z funduszy strukturalnych w 
celu promowania szkolenia zawodowego,
tworzenia miejsc pracy, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 29
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu 
zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw 
przyjmowane z myślą o udanej naprawie 
gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie do powszechnego 
korzystania z funduszy strukturalnych w 
celu promowania tworzenia miejsc pracy, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
oraz przedsiębiorczości;

5. podkreśla znaczenie środków z zakresu 
zatrudnienia i wspierania przedsiębiorstw 
przyjmowane z myślą o udanej naprawie 
gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie do powszechnego 
korzystania z funduszy strukturalnych w 
celu zagwarantowania tworzenia miejsc 
pracy i wspierania MŚP oraz 
przedsiębiorczości;

Or. en
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Poprawka 30
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie podmiotów 
gospodarki społecznej, takich jak 
spółdzielcze instytucje finansowe, które 
wnoszą wkład w trwałe modele 
gospodarcze i wspieranie integracji 
finansowej; apeluje do Komisji o 
wspierania takich podmiotów poprzez 
ograniczenie przeszkód biurokratycznych 
na drodze do uzyskania funduszy 
wspólnotowych;

Or. en

Poprawka 31
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa banki i instytucje finansowe do 
pełnego korzystania z przyznanych im 
instrumentów w celu utrzymania i 
wspierania kredytów dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą 
oraz obniżenia głównych stóp 
procentowych dla kredytobiorców;

Or. en

Poprawka 32
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zachęca państwa członkowskie do 
częstszego korzystania z możliwości, jakie 
oferuje Europejski Bank Inwestycyjny, a 
zwłaszcza finansowe instrumenty 
JESSICA i JEREMIE; podkreśla znaczenie 
programu JASPERS na etapie 
przygotowywania projektów;

6. zachęca państwa członkowskie do 
częstszego korzystania z możliwości, jakie 
oferuje Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a 
zwłaszcza finansowe instrumenty 
JESSICA i JEREMIE, jak również 
inicjatywa Jasmine stworzona niedawno 
w celu rozwoju instytucji 
mikrofinansowych w Europie dla 
wspierania wzrostu i zatrudnienia; 
podkreśla również znaczenie programu 
JASPERS na etapie przygotowywania 
projektów;

Or. en

Poprawka 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca państwa członkowskie do 
częstszego korzystania z możliwości, jakie 
oferuje Europejski Bank Inwestycyjny, a 
zwłaszcza finansowe instrumenty 
JESSICA i JEREMIE; podkreśla znaczenie 
programu JASPERS na etapie 
przygotowywania projektów;

6. zachęca państwa członkowskie do 
częstszego korzystania z możliwości, jakie 
oferuje Europejski Bank Inwestycyjny, a 
zwłaszcza finansowe instrumenty 
JESSICA i JEREMIE; wzywa Komisję do 
rozważenia uproszczenia warunków 
przyznawania funduszy w ramach dwóch 
ostatnich instrumentów; podkreśla 
znaczenie programu JASPERS na etapie 
przygotowywania projektów;

Or. en
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Poprawka 34
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej świadczonej 
państwom członkowskim w celu poprawy 
jakości projektów i skuteczności ich 
wdrażania;

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej świadczonej 
państwom członkowskim w celu poprawy 
jakości projektów i skuteczności ich 
wdrażania; podkreśla pilną potrzebę 
upowszechnienia wśród władz lokalnych i 
regionalnych informacji na temat planów 
strategicznych i operacyjnych władz w tej 
kwestii;

Or. en

Poprawka 35
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej świadczonej 
państwom członkowskim w celu poprawy 
jakości projektów i skuteczności ich 
wdrażania;

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej świadczonej 
państwom członkowskim w celu poprawy 
jakości projektów i skuteczności ich 
wdrażania, a także proponuje opracowanie 
ogólnoeuropejskiego funduszu 
kryzysowego w celu pomagania państwom 
członkowskim w radzeniu sobie z 
przyszłymi kryzysami o charakterze 
obecnego kryzysu;

Or. en
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Poprawka 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej świadczonej 
państwom członkowskim w celu poprawy 
jakości projektów i skuteczności ich 
wdrażania;

7. wzywa Komisję do zwiększenia pomocy 
technicznej świadczonej państwom 
członkowskim oraz do zachęcania do 
wymiany najlepszych praktyk między 
regionami w celu poprawy jakości 
projektów i skuteczności ich wdrażania;

Or. en

Poprawka 37
Gerardo Galeote

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do opracowania odpowiednich 
szczegółowych kryteriów i norm ścisłego 
monitorowania i ciągłej oceny 
skuteczności planów naprawczych na 
poziomie krajowym i regionalnym, przy 
uwzględnieniu faktu, że nie można jeszcze 
w pełni oszacować prawdziwej skali 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 38
Jean Marie Beaupuy

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do monitorowania 8. wzywa Komisję do monitorowania 



PE418.386v01-00 18/18 AM\764401PL.doc

PL

skutków zmian dotyczących wdrażania 
funduszy strukturalnych i do
uwzględnienia uwag w średniookresowym 
przeglądzie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty w sprawie spójności.

skutków zmian dotyczących wdrażania 
funduszy strukturalnych i do dokonania w 
2010 r. oceny skuteczności reform 
podjętych w ramach powyższych procedur.

Or. en

Poprawka 39
Emmanouil Angelakas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do monitorowania 
skutków zmian dotyczących wdrażania 
funduszy strukturalnych i do 
uwzględnienia uwag w średniookresowym 
przeglądzie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty w sprawie spójności.

8. wzywa Komisję do monitorowania 
skutków zmian dotyczących wdrażania 
funduszy strukturalnych i do 
uwzględnienia uwag w średniookresowym 
przeglądzie we wnioskach dotyczących 
następnej tury programów w ramach 
funduszy strukturalnych.

Or. en
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