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Poprawka 1
Jean Marie Beaupuy

Projekt rezolucji
Odniesienie 9a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 
21 października 2008 r. w sprawie 
zarządzania i partnerstwa na szczeblu 
krajowym i regionalnym, i podstawę dla 
projektów w dziedzinie polityki 
regionalnej (2008/2064(INI)),

Or. fr

Poprawka 2
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 158 
Traktatu w celu wzmocnienia swojej 
spójności gospodarczej i społecznej 
Wspólnota zmierza do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych,

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 158 
Traktatu w celu wzmocnienia swojej 
spójności gospodarczej i społecznej oraz
podniesienia jakości życia wszystkich 
obywateli UE Wspólnota zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów oraz zacofania 
regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych,

Or. en

Poprawka 3
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 158 
Traktatu w celu wzmocnienia swojej 
spójności gospodarczej i społecznej 
Wspólnota zmierza do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych,

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 158 
Traktatu w celu wzmocnienia swojej 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Wspólnota zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów oraz zacofania 
regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych,

Or. es

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 158 
Traktatu w celu wzmocnienia swojej 
spójności gospodarczej i społecznej 
Wspólnota zmierza do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych,

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 158 
Traktatu w celu wzmocnienia swojej 
spójności gospodarczej i społecznej 
Wspólnota zmierza do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w 
tym obszarów wiejskich,

Or. en

Poprawka 5
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że ostatnie 
sprawozdania w sprawie spójności 
wskazują na tendencję pogłębiania się 
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różnic terytorialnych pomiędzy regionami 
europejskimi i na poziomie 
subregionalnym i są to różnice, dla 
których charakterystyczne są takie 
zjawiska jak segregacja przestrzenna, 
która doprowadziła do powstania pewnych 
form gett, oraz ciągły kryzys na niektórych 
oddalonych obszarach, głównie wiejskich,

Or. es

Poprawka 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że przełożenie tych 
priorytetów na programy operacyjne 
powinno umożliwić regionom sprostanie 
wyzwaniom globalizacji, trwałego rozwoju
oraz zmian strukturalnych, 
demograficznych i klimatycznych,

F. mając na uwadze, że przełożenie tych 
priorytetów na programy operacyjne 
powinno umożliwić regionom sprostanie 
wyzwaniom globalizacji, zmian 
strukturalnych, demograficznych i 
klimatycznych oraz wzmocnienie trwałego 
rozwoju,

Or. en

Poprawka 7
Domenico Antonio Basile

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że przełożenie tych 
priorytetów na programy operacyjne 
powinno umożliwić regionom sprostanie 
wyzwaniom globalizacji, trwałego rozwoju 
oraz zmian strukturalnych, 
demograficznych i klimatycznych,

F. mając na uwadze, że przełożenie tych 
priorytetów na programy operacyjne 
powinno umożliwić regionom sprostanie
wyzwaniom globalizacji, trwałego rozwoju 
oraz zmian strukturalnych 
i demograficznych,
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Or. it

Poprawka 8
Jan Olbrycht

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że na mocy 
rozporządzenia ogólnego w sprawie EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności państwa 
członkowskie zobowiązane były do 
przeznaczenia 60% całkowitych wydatków 
w ramach celu spójności oraz 75% 
całkowitych wydatków w ramach celu 
„Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” na priorytety związane ze 
strategią lizbońską,

H. mając na uwadze, że na mocy 
rozporządzenia ogólnego w sprawie 
EFRR, EFS i Funduszu Spójności 
państwa członkowskie Unii 
Europejskiej wchodzące w jej skład 
przed dniem 1 maja 2004 r.
zobowiązane były do przeznaczenia 
60% całkowitych wydatków w ramach 
celu "Konwergencja" oraz 75% 
całkowitych wydatków w ramach celu 
„Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie” na priorytety związane ze 
strategią lizbońską, a państwa 
członkowskie, które przystąpiły do Unii 
w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie 
były zachęcane do stosowania tego 
samego podejścia,

Or. pl

Poprawka 9
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dla pomyślnej 
realizacji polityki spójności istotne 
znaczenie mają dobre sprawowanie rządów 
i stosowanie zasady partnerstwa oraz duże 
zdolności instytucjonalne i 
administracyjne,

I. mając na uwadze, że dla pomyślnej 
realizacji polityki spójności istotne 
znaczenie mają trwały rozwój,
równouprawnienie i zapobieganie 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, dobre sprawowanie 
rządów i stosowanie zasady partnerstwa 
oraz duże zdolności instytucjonalne i 
administracyjne,

Or. en

Poprawka 10
Samuli Pohjamo

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. z niepokojem zwraca uwagę na 
powolne rozpoczynanie nowego okresu 
programowania w licznych państwach 
członkowskich, co zagraża skutecznemu 
wykorzystaniu funduszy;

Or. fi

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża ubolewanie, że zasady trwałego 
rozwoju, równych szans 
i niedyskryminacji oraz partnerstwa były 
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niewystarczająco stosowane 
i udokumentowane w wielu krajowych
strategicznych ramach odniesienia 
i programach operacyjnych; krytycznie 
odnosi się do faktu, iż mimo to Komisja 
zatwierdziła programy operacyjne z takimi 
niedociągnięciami i nie nalegała na ich 
poprawienie przez państwa członkowskie 
lub regiony;

Or. de

Poprawka 12
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. dostrzega stanowczość państw 
członkowskich w uwzględnianiu
konkretnych potrzeb lokalnych 
wynikających z ich położenia 
geograficznego oraz stopnia rozwoju 
gospodarczego i instytucjonalnego, która 
przejawia się sporządzeniem strategii 
mających na celu zmniejszenie różnic 
wewnątrz regionów i między nimi; w tym 
kontekście powtarza, że zmniejszenie 
dysproporcji regionalnych pozostaje
głównym celem polityki regionalnej UE;

2. dostrzega stanowczość państw 
członkowskich w uwzględnianiu 
konkretnych potrzeb lokalnych 
wynikających z ich położenia 
geograficznego oraz stopnia rozwoju 
gospodarczego i instytucjonalnego, która 
przejawia się sporządzeniem strategii 
mających na celu zmniejszenie różnic 
wewnątrz regionów i między nimi; w tym 
kontekście powtarza, że rozwój 
gospodarczy i przyjazny dla środowiska 
oraz zmniejszenie dysproporcji 
regionalnych pozostają głównym celem 
polityki regionalnej UE;

Or. en

Poprawka 13
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla fakt, że konwergencja 
pomiędzy państwami może ukrywać 
pogłębiające się różnice pomiędzy 
regionami i w samych regionach; zwraca 
ponadto uwagę, że różnice na szczeblu 
regionalnym i lokalnym można 
zaobserwować w licznych obszarach, 
takich jak zatrudnienie, wydajność, 
dochód, poziom edukacji i innowacyjność; 
podkreśla znaczenie wymiaru 
terytorialnego spójności w rozwiązywaniu 
tych problemów;

Or. es

Poprawka 14
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 2b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla szczególne wyzwania w 
zakresie rozwoju stojące przed regionami 
posiadającymi szczególne cechy
geograficzne, takie jak obszary górskie, 
wyspy, regiony najbardziej oddalone, 
oddalone miasta graniczne, regiony 
dotknięte problemem wyludnienia 
i regiony przygraniczne;

Or. es

Poprawka 15
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. docenia wysiłki władz krajowych 
podjęte w celu dopilnowania, aby średni 
odsetek wydatków przeznaczonych na
realizację strategii lizbońskiej wynosił 65% 
dostępnych funduszy w regionach objętych 
celem „Konwergencja” oraz 82% w 
regionach objętych celem 
„Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, co faktycznie pozostaje na 
poziomie wyższym niż pierwotnie 
zakładano;

3. dostrzega wysiłki władz krajowych 
podjęte w celu dopilnowania, aby średni 
odsetek wydatków przeznaczonych na 
realizację strategii lizbońskiej wynosił 65% 
dostępnych funduszy w regionach objętych 
celem „Konwergencja” oraz 82% w 
regionach objętych celem 
„Konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, co faktycznie pozostaje na 
poziomie wyższym niż pierwotnie 
zakładano; niemniej jednak podważa 
przekonanie, zgodnie z którym 
przyznawanie środków na realizację celów 
lizbońskich przyczynia się do zmniejszania 
dysproporcji pomiędzy regionami;

Or. en

Poprawka 16
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wskazuje na ważną rolę, jaką 
odgrywają małe firmy i 
mikroprzedsiębiorstwa, szczególnie 
przedsiębiorstwa rzemieślnicze, w 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej poprzez ich istotny wkład we 
wzrost i zatrudnienie; wzywa zatem do 
aktywnej polityki wspierającej wszystkie 
formy innowacji w tych 
przedsiębiorstwach i zachęca Komisję do 
stworzenia warunków dla wzajemnej 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, 
sektorem publicznym, szkołami, w tym 
szkołami wyższymi, w celu powołania 
regionalnych klastrów innowacyjnych w 
duchu strategii lizbońskiej;
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Or. es

Poprawka 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża ubolewanie, że ze wszystkich 
funduszy strukturalnych przydzielonych 
na transport (ok. 82 mld euro) tylko 
około 31% (ok. 24 mld euro) 
przeznaczono na transport kolejowy; 
uważa, że taka ilość jest zbyt mała, aby 
sprostać wyzwaniom związanym 
z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem 
skutkom zmian klimatycznych; 
przypomina, że w swojej rezolucji w 
sprawie pierwszego pakietu kolejowego 
Parlament Europejski domagał się 
przeznaczenia na transport kolejowy 
przynajmniej 40% funduszy;

Or. de

Poprawka 18
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje państwom członkowskim tego, 
że podjęły wysiłki, aby w programach 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego uznać za priorytetowe 
inwestycje mające na celu zwiększenie 
zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji, 
jak również zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego;

6. gratuluje państwom członkowskim tego, 
że podjęły wysiłki, aby w programach 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego uznać za priorytetowe 
inwestycje mające na celu zwiększenie 
zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji, 
jak również zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; podkreśla wagę 
i konieczność kontynuacji działań w sferze 
wspierania zatrudnienia w perspektywie 
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szerzącego się w Europie kryzysu 
gospodarczego.

Or. pl

Poprawka 19
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. gratuluje państwom członkowskim tego, 
że podjęły wysiłki, aby w programach 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego uznać za priorytetowe 
inwestycje mające na celu zwiększenie 
zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji, 
jak również zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego;

6. gratuluje państwom członkowskim tego, 
że podjęły wysiłki, aby w programach 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego uznać za priorytetowe 
inwestycje mające na celu zwiększenie 
zatrudnienia, zapewnienie równych szans
oraz podnoszenie kwalifikacji, jak również 
zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

Or. es

Poprawka 20
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. popiera działania wspierane przez 
Europejski Fundusz Społeczny i program 
PROGRESS na lata 2007-2013, które 
mają na celu pomoc w eliminacji 
dyskryminacji i poprawę sytuacji kobiet 
na rynku pracy;

Or. pl
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Poprawka 21
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczenie uwzględniania 
kwestii płci, równych szans oraz 
szczególnych potrzeb niepełnosprawnych i 
starszych obywateli na każdym etapie 
wdrażania i oceny polityki spójności;

Or. es

Poprawka 22
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla wagę problemu wyludnienia 
wielu obszarów Unii Europejskiej, co 
prowadzi do starzenia się społeczeństwa, 
utraty kapitału ludzkiego, ucieczki 
kapitału, droższych usług itp.;

Or. es

Poprawka 23
Domenico Antonio Basile

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że środki mające na celu ochronę 
środowiska naturalnego, przeciwdziałanie 
skutkom zmian klimatycznych i 
promowanie efektywności energetycznej 
powinny zostać włączone do wszystkich 

7. uważa, że środki mające na celu ochronę 
środowiska naturalnego i promowanie 
efektywności energetycznej powinny 
zostać włączone do wszystkich programów 
operacyjnych, oraz docenia zobowiązania, 
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programów operacyjnych, oraz docenia 
zobowiązania, które państwa członkowskie 
podjęły w celu uwzględnienia tych kwestii, 
na co przydzieliły około jednej trzeciej 
ogólnego budżetu przeznaczonego na 
politykę spójności; uważa jednak, że 
konkretne środki finansowe przydzielone 
na przeciwdziałanie skutkom zmian 
klimatycznych i promowanie efektywności 
energetycznej są niewystarczające, aby 
sprostać rzeczywistym potrzebom;

które państwa członkowskie podjęły w celu 
uwzględnienia tych kwestii, na co 
przydzieliły około jednej trzeciej ogólnego 
budżetu przeznaczonego na politykę 
spójności; uważa jednak, że konkretne
środki finansowe przydzielone na 
promowanie efektywności energetycznej są 
niewystarczające, aby sprostać 
rzeczywistym potrzebom;

Or. it

Poprawka 24
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że środki mające na celu ochronę 
środowiska naturalnego, przeciwdziałanie 
skutkom zmian klimatycznych i 
promowanie efektywności energetycznej 
powinny zostać włączone do wszystkich 
programów operacyjnych, oraz docenia 
zobowiązania, które państwa członkowskie 
podjęły w celu uwzględnienia tych kwestii, 
na co przydzieliły około jednej trzeciej 
ogólnego budżetu przeznaczonego na 
politykę spójności; uważa jednak, że 
konkretne środki finansowe przydzielone 
na przeciwdziałanie skutkom zmian 
klimatycznych i promowanie efektywności 
energetycznej są niewystarczające do 
sprostania rzeczywistym potrzebom;

7. uważa, że środki mające na celu ochronę 
środowiska naturalnego, przeciwdziałanie 
skutkom zmian klimatycznych i 
promowanie efektywności energetycznej 
powinny zostać w większym stopniu
włączone do wszystkich programów 
operacyjnych, oraz wzywa, aby państwa 
członkowskie w celu uwzględnienia tych 
kwestii zapewniły ich całkowite włączenie 
w rozwój, ocenę, realizację i monitoring 
projektu; uważa jednak, że konkretne 
środki finansowe przydzielone na 
przeciwdziałanie skutkom zmian 
klimatycznych i promowanie efektywności 
energetycznej oraz odnawialnych źródeł 
energii są niewystarczające, aby sprostać 
rzeczywistym potrzebom; wzywa zatem 
państwa członkowskie i regiony do 
wprowadzenia odpowiednich zmian w ich 
programach operacyjnych;

Or. en
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Poprawka 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na znaczną różnicę 
między sposobem alokowania środków w 
tej dziedzinie w państwach członkowskich 
UE-15 i UE-12 i uznaje, że nowe państwa 
członkowskie muszą przeznaczyć znaczne 
środki na osiągnięcie średniego poziomu 
ochrony środowiska naturalnego UE, który 
jest minimum koniecznym do zapewnienia 
trwałego rozwoju;

8. zwraca uwagę na znaczną różnicę 
między sposobem alokowania środków w 
tej dziedzinie w państwach członkowskich 
UE-15 i UE-12 i uznaje, że nowe państwa 
członkowskie muszą przeznaczyć znacznie 
więcej środków na osiągnięcie celów UE
w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym oraz bioróżnorodności, iak 
określono to w dorobku prawnym 
Wspólnoty;

Or. en

Poprawka 26
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wskazuje, że skutki zmian 
klimatycznych będą miały poważne 
konsekwencje dla spójności, aczkolwiek 
ich wpływ będzie różny w zależności od 
regionu; klęski żywiołowe, takie jak 
pożary lasów, susze i powodzie będą 
występowały częściej i będą dotkliwsze, 
a także będą wymagały różnych reakcji ze 
strony odnośnych regionów europejskich; 
uważa, że polityka spójności Unii 
Europejskiej powinna być przyjazna 
środowisku, ale wskazuje, że możliwości
polityki spójności są w tym względzie 
ograniczone; uważa, że walkę ze skutkami 
zmian klimatycznych należy również 
prowadzić w ramach innych obszarów 
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polityki wspólnotowej;

Or. es

Poprawka 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że w dobie kryzysu 
gospodarczego państwa członkowskie 
powinny korzystać z osiągnięcia synergii 
pomiędzy ochroną środowiska a 
tworzeniem miejsc pracy, o czym mowa w 
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla 
spójności oraz przeznaczyć więcej 
środków na projekty promujące 
ekologiczną gospodarkę i innowacyjność 
oraz ekologiczne miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że wielopoziomowe 
sprawowanie rządów i zasada partnerstwa 
to kluczowe czynniki warunkujące 
legalność programów operacyjnych, ich 
przejrzystość i skuteczność w fazie 
programowania, a zwłaszcza w procesie 
realizacji; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
wszystkich państw członkowskich podjęte 
zgodnie z ich konkretnymi ramami i 
tradycjami instytucjonalnymi w celu 

9. uważa, że wielopoziomowe 
sprawowanie rządów i zasada partnerstwa 
to kluczowe czynniki warunkujące 
legalność programów operacyjnych, ich 
przejrzystość i skuteczność w fazie 
programowania, a zwłaszcza w procesie 
realizacji; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
wszystkich państw członkowskich podjęte 
zgodnie z ich konkretnymi ramami i 
tradycjami instytucjonalnymi w celu 
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wzmocnienia zasady partnerstwa we 
własnych programach na bieżący okres, 
zgodnie z art. 11 rozporządzenia ogólnego 
w sprawie EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności; zaleca w szczególności nowym 
państwom członkowskim, które mają 
niewielkie doświadczenie w tworzeniu 
skutecznych partnerstw, konsekwentne 
stosowanie zasady partnerstwa podczas 
realizacji programów operacyjnych;

wzmocnienia zasady partnerstwa we 
własnych programach na bieżący okres, 
zgodnie z art. 11 rozporządzenia ogólnego 
w sprawie EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności; zaleca w szczególności nowym 
państwom członkowskim, które mają 
niewielkie doświadczenie w tworzeniu 
skutecznych partnerstw, konsekwentne 
stosowanie zasady partnerstwa i 
przejrzystości podczas realizacji 
programów operacyjnych;

Or. en

Poprawka 29
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wskazuje, że opóźnienia w realizacji 
polityki strukturalnej częściowo wynikają 
z nadmiernie restrykcyjnych procedur 
oraz że procedury te powinny być w 
związku z tym uproszczone poprzez 
wprowadzenie wyraźnego podziału 
obowiązków i kompetencji pomiędzy Unię 
Europejską, państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne;

Or. es

Poprawka 30
Rumiana Jeleva

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie do 
ścisłej współpracy z władzami 
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regionalnymi i lokalnymi już na etapie 
planowania krajowych strategicznych ram 
odniesienia w celu zagwarantowania 
optymalnej realizacji strategii krajowych 
oraz jak największego zbliżenia się do 
ideałów stojących za wielopoziomowym 
zarządzaniem;

Or. en

Poprawka 31
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę na konieczność 
promocji współpracy między sektorem 
prywatnym i publicznym w formie 
partnerstw publiczno-prywatnych w 
celu możliwości realizacji wielu 
kluczowych projektów wzmacniając 
efekty inwestycji;

Or. pl

Poprawka 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wyraża ubolewanie z powodu 
nieodpowiedniej oceny stosowania zasady 
partnerstwa oraz niezwrócenia przez 
Komisję uwagi na to, czy państwa 
członkowskie i regiony wywiązały się ze 
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swoich zobowiązań w tym zakresie; jest 
zdania, że przedłożenie wytycznych 
dotyczących stosowania zasady 
partnerstwa ustanowiłoby konieczne ramy 
odniesienia zarówno dla organów 
administracyjnych, jak i Komisji; zatem 
powtórnie wzywa Komisję, mając na 
uwadze pilny charakter tej sprawy ze 
względu na prowadzony obecnie 
monitoring oraz okresy dostosowania 
programów operacyjnych, do 
natychmiastowego przedłożenia tych 
wytycznych i udzielenia państwom 
członkowskim i regionom potrzebnego 
wsparcia podczas ich wdrażania;

Or. de

Poprawka 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wskazuje na brak oceny koordynacji i 
zgodności programów funduszy 
strukturalnych z programami rozwoju 
obszarów wiejskich; zwraca uwagę, że 
doświadczenie w tym zakresie pokazuje, iż 
synergia pomiędzy tymi dwoma 
programami nie jest wystarczająco 
wykorzystywana;

Or. de

Poprawka 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt rezolucji
Ustęp 11



PE418.387v01-00 20/20 AM\764407PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

11. w szczególności docenia włączenie do 
programów operacyjnych na lata 2007–
2013 wyników inicjatyw wspólnotowych 
URBAN i EQUAL przez nowe państwa 
członkowskie; pochwala wysiłki państw 
członkowskich na rzecz realizacji 
zintegrowanych planów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, ponieważ w miastach 
zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego 
i tworzą miejsca pracy; ponadto uważa, że 
należy wykorzystać pełny potencjał 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej w celu przyspieszenia rozwoju 
i osiągnięcia większej stopy wzrostu;

11. w szczególności docenia włączenie 
do programów operacyjnych na lata 
2007–2013 wyników inicjatyw 
wspólnotowych URBAN i EQUAL przez 
nowe państwa członkowskie; pochwala 
wysiłki państw członkowskich na rzecz 
realizacji zintegrowanych planów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, ponieważ w miastach 
zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego 
i tworzą miejsca pracy; ponadto uważa, że 
należy wykorzystać pełny potencjał 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, a także instrumentów 
Jessica, Jaspers, Jeremie oraz Jasmine, w 
celu przyspieszenia rozwoju i osiągnięcia 
większej stopy wzrostu;

Or. pl
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