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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (00000/2006 – C6-0000/0000),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0495)2,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 67 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rozwoju 
Regionalnego (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady 
aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
zapewnienia, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady, jego publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

  
1 Teksty przyjęte dnia 6.7.2005 r., P6_TA(2005)0279.
2 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

W pierwszym czytaniu Parlament Europejski przyjął pewną liczbę istotnych poprawek do 
wstępnego wniosku Komisji mającego na celu przyjęcie przepisów regulujących fundusze 
strukturalne, a w szczególności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, aby wyjść na 
przeciw potrzebom znacznie zmienionej Unii.
W ostatnim okresie programowania oraz obecnie, w rozszerzonej Unii, wszyscy zdaliśmy 
sobie sprawę z rosnącego znaczenia ochrony środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu 
wzrostu gospodarczego, poprawie dostępu dla osób niepełnosprawnych do publicznie 
finansowanych udogodnień, gwarantując im równe traktowanie oraz eliminując wszelkie 
formy dyskryminacji. Zrównoważony rozwój jest wiarygodny tylko w przypadku, gdy opiera 
się na pełnym poszanowaniu tych fundamentalnych zasad.

To prawda, że w kolejnym okresie programowania trzeba podjąć specjalne wysiłki w celu 
umożliwienia większej liczbie regionów w niekorzystnej sytuacji oraz słabiej rozwiniętych 
dogonienia regionów bardziej rozwiniętych; sprawozdawca usilnie dążył do uniknięcia w 
miarę możliwości działań dyskryminacyjnych faworyzujących tę czy inną grupę państw 
członkowskich. Było to i nadal jest kluczową kwestią, której bronił Parlament w negocjacjach 
z Radą i komisja z satysfakcją pragnie zauważyć, że wspólne stanowisko przyjęte przez Radę 
jest zadawalające.

Oczywiście stwierdzenie przez sprawozdawcę pełnej satysfakcji byłoby niekonsekwencją. 
Pomimo kosztów rozszerzenia, większej liczby regionów mniej rozwiniętych oraz potrzeby 
dodatkowych starań, które trzeba podjąć dla zapewnienia powodzenia polityki strukturalnej, 
nasze środki są o 0,04% niższe od tych proponowanych przez Komisję, przy poparciu 
Parlamentu. Negocjacje w sprawie Perspektywy Finansowej oraz porozumienia 
międzyinstytucjonalnego były trudne i jeśli miałyby się przeciągnąć, powodując ewentualne 
opóźnienia w przygotowaniu następnego okresu programowania, należy podkreślić, że nie 
będzie w tym winy Parlamentu. Parlament był konsekwentny w swoich żądaniach, a w trakcie 
negocjacji współpracował zarówno z Prezydencją, jak i Komisją Europejską. To właśnie 
dzięki działaniom w duchu współpracy osiągnęliśmy sukces. Jednym z większych osiągnięć 
było otrzymanie znacznie większych środków finansowych na niezwykle ważny w kontekście 
rozszerzenia cel spójności terytorialnej.

Sprawozdawca wielokrotnie podkreślał, że wobec dyscypliny budżetowej istotne jest, aby nie 
trwonić energii lecz koncentrować wysiłki na zadaniach do wykonania. Dlatego poparł on 
stanowisko Komisji Europejskiej, która uważa, że wysiłki zmierzające do osiągnięcia celu 
regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia winny być skierowane na trzy priorytety 
wymienione we wniosku Komisji. Sprawozdawca z pewnym przekonaniem może stwierdzić, 
że dzięki interwencjom Parlamentu ten cel nadal jest centralnym elementem polityki 
regionalnej oraz, że wysoki procent dostępnych środków zostanie przeznaczony na te 
priorytety, zgodnie z życzeniem Parlamentu.

Parlamentowi nie tylko udało się uzyskać konieczne zmiany w zakresie ochrony środowiska 
oraz wszystkich wyżej wymienionych punktów. Jego głos został również wysłuchany w 
sprawie partnerstwa, gdzie, zgodnie z rozporządzeniem ogólnym przewiduje się większy 
udział społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Sprawa bezpieczeństwa i 
ochrony, priorytetowa dla uniknięcia infiltracji i nadużywania naszych funduszy przez 
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przestępczość zorganizowaną, będzie przedmiotem oświadczenia Komisji.

Wobec streszczonych powyżej, zakończonych sukcesem negocjacji sprawozdawca nie waha 
się zalecić przyjęcie wspólnego stanowiska Rady bez poprawek.


