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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0614),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1 i art. 349 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C7–0328/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 maja 2012 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji 
Transportu i Turystyki oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75 % średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych, małych i 
średnich przedsiębiorstwach oraz 
łagodzeniu skutków zmiany klimatu. 
Stopień koncentracji powinien 
uwzględniać poziom rozwoju regionu oraz 
szczególne potrzeby regionów, których 
PKB w latach 2007-2013 był niższy niż 75 
% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek 16 i 17.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy zagwarantować synergię 
pomiędzy polityką spójności a polityką w 
zakresie badań i innowacji, jak określono 
w rozporządzeniu (UE) nr [...]/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady [...] 
ustanawiającym Horyzont 2020 − 
Program ramowy na rzecz badań i 
innowacji (2014−2020)1 („Horyzont 
2020”), uwzględniając starania mające na 
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celu stworzenie „schodów do 
doskonałości”, które mogłyby się 
przyczynić do szerszego uczestnictwa w 
programie „Horyzont 2020”.
_____________
1 Dz.U. L ...

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zanim państwa członkowskie opracują 
programy operacyjne, należy określić 
wspólny zestaw wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programów. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla 
programów.

(6) Zanim państwa członkowskie opracują 
programy operacyjne, należy określić 
wspólny zestaw wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programów. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami rezultatu i produktu
specyficznymi dla poszczególnych 
programów.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami i 

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych, demograficznych i 
społecznych, wobec których stają obszary 
miejskie, oraz określenie procedury w celu 
wyboru funkcjonalnych obszarów 
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alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

miejskich objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki 43.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Opierając się na doświadczeniach i 
osiągnięciach płynących z włączenia 
środków w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich do 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR w okresie 2007–2013, należy 
podjąć dalsze działania w tym kierunku 
na szczeblu UE i ustanowić platformę na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek 48 − 51.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do wykazu miast, które mają uczestniczyć 
w działaniach platformy na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich. Uprawnienia te 

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do wykazu wspólnych wskaźników. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
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powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

182/2011 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
poprzez wspieranie rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych i 
regionów opóźnionych w rozwoju.

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
poprzez wspieranie rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych, 
regionów opóźnionych w rozwoju oraz 
regionów borykających się z wyzwaniami i 
trudnościami demograficznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań demograficznych (starzejąca się 
ludność, niski wskaźnik urodzeń, migracja). Jest to wyzwaniem zarówno dla gospodarki, jak i 
dla ochrony zdrowia oraz opieki społecznej; ma to również szczególne następstwa dla 
europejskich regionów i miast. W świetle tych wyzwań ważne jest, by pod tym względem 
dostosowywać obecną politykę w celu lepszego reagowania na rosnące potrzeby na szczeblu 
regionalnych i lokalnym.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inwestycje produkcyjne, przyczyniające 
się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc 
pracy, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP);

(a) inwestycje produkcyjne, przyczyniające 
się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc 
pracy, w szczególności poprzez 
bezpośrednie wspieranie inwestycji w małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);

Or. en

Uzasadnienie

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią główne źródło miejsc pracy w UE. Dlatego polityki 
UE powinny kłaść nacisk na tworzenie lepszych warunków dla MŚP poprzez wsparcie 
przedsiębiorczości. Jednak założenie, że większe przedsiębiorstwa nie potrzebują żadnej 
pomocy w celu uporania się z trudnościami, szczególnie w nieprzyjaznym środowisku 
biznesowym wynikającym z obecnego kryzysu, może przynieść efekt przeciwny do 
zamierzonego w odniesieniu do MŚP z powodu wieloaspektowych współzależności pomiędzy 
tymi dwoma rodzajami przedsiębiorstw. Dlatego większe przedsiębiorstwa nie powinny być 
wykluczane z finansowania tak długo, jak długo współpracują one z MŚP.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

(b) inwestycje w dostępną infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie, by wszelkie grupy ludności, w szczególności osoby starsze i 
niepełnosprawne, nie były dyskryminowane w dostępie do usług.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w dostępną infrastrukturę 
społeczną, zdrowotną, edukacyjną, 
kulturalną, sportową i turystyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie, by wszelkie grupy ludności, w szczególności 
osoby starsze i niepełnosprawne, nie były dyskryminowane w dostępie do usług. Ponadto 
poprawka rozszerza zakres wsparcia poprzez wprowadzenie trzech sektorów, które mają 
kluczowe znaczenie dla obywateli i gospodarki Europy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz stosownymi 
podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
oraz działającymi na rzecz ochrony 
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie sieci, współpraca i wymiana doświadczeń obejmuje, oprócz regionów i miast, 
również inne władze; określenie „władze lokalne i regionalne” obejmuje je wszystkie i 
podkreśla rolę podmiotów, a nie społeczności.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) rozwój instrumentów finansowych 
takich jak pożyczki, gwarancje i akcje lub 
inne formy pomocy odnawialnej 
określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 
No [...]/2012 [RWP];

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie instrumentów pomocy odnawialnej jest coraz większe, szczególnie biorąc pod 
uwagę ograniczone dostępne fundusze oraz presję jak najbardziej efektywnego 
wykorzystywania dostępnych zasobów. EFRR stanowi główne źródło wsparcia instrumentów 
finansowych w odniesieniu do polityki spójności. Poprawka wprowadza nową kategorię 
interwencji w celu podkreślenia roli instrumentów finansowych wśród zakresu wsparcia z 
Funduszu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regionach lepiej rozwiniętych z EFRR 
nie są wspierane inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom 
podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie infrastruktury w zakresie usług podstawowych w dziedzinie środowiska, 
transportu oraz TIK ze wsparcia nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w europejskich 
regionach i nie uwzględnia pojawiających się potrzeb oraz ewentualnych trudności w 
odniesieniu do zaspokajania tych potrzeb z powodu obecnego kryzysu. Ponadto takie 
wykluczenie miałoby niekorzystne skutki dla realizacji celów strategii Europa 2020. Aby nie 
blokować potencjału rozwoju w całej Europie, bardziej rozwinięte regiony powinny również 
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kwalifikować się do odnośnego finansowania, dopóty ma ono na celu finansowanie 
infrastruktury na małą skalę.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE;

(b) inwestycji mających na celu uzyskanie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych załącznikiem I
dyrektywy 2003/87/WE, z wyjątkiem 
systemów ciepłowniczych i chłodniczych 
oraz zakładów elektrociepłowniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Całkowite wykluczenie z zakresu wsparcia inwestycji mających na celu zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych w instalacjach objętych ETS ograniczyłoby potencjał oszczędności 
energii w odniesieniu do modernizacji sieci w systemach ciepłowniczych i chłodniczych oraz 
zakładach elektrociepłowniczych. Wykluczyłoby również inwestycje zapewniające obywatelem 
jedną z usług podstawowych. Ponadto, państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wyboru pomiędzy funduszami strukturalnymi i dochodami pochodzącymi z ETS (z których 
50% powinno być wykorzystywanych na łagodzenie skutków zmian klimatycznych i projekty 
dostosowawcze) na finansowanie inwestycji niskoemisyjnych, tak jak w okresie 
programowania na lata 2007−2013.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Mimo iż sektor tytoniowy nie powinien otrzymywać wsparcia ze strony UE, wykluczenie tylko 
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jednego segmentu rynku niewspieranego przez Unię Europejską nie jest uzasadnione.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

(i) co najmniej 70 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Koncentracja tematyczna wymagająca 80% środków skupiających się na 3 celach 
tematycznych w zbyt dużym stopniu ograniczyłaby możliwość dostosowania przez państwa 
członkowskie i regiony swych programów do szczególnych potrzeb terytorialnych. 
Zmniejszenie obowiązkowej kwoty wyodrębnionych środków oraz dodanie jednego celu 
tematycznego zapewni większą elastyczność. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 40 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. en

Uzasadnienie

Koncentracja tematyczna wymagająca 50% środków skupiających się na 3 celach 
tematycznych w zbyt dużym stopniu ograniczyłaby możliwość dostosowania przez państwa 
członkowskie i regiony swych programów do szczególnych potrzeb terytorialnych. 
Zmniejszenie obowiązkowej kwoty wyodrębnionych środków oraz dodanie jednego celu 
tematycznego zapewni większą elastyczność.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 6 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

(ii) co najmniej 10 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

Or. en

Uzasadnienie

Celem dostosowania do poprawki 26, która włącza niskoemisyjne systemy transportu oraz 
mobilność miejską do celu tematycznego określonego w art. 9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 r. [RWP], należy dostosować obowiązkową kwotę przydzielaną na inwestycje 
związane z efektywnością energetyczną.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75 % 
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60 % całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Lit. b) niniejszego artykułu ma 
zastosowanie również do tych regionów, 
których PKB na mieszkańca w latach 
2007-2013 był niższy niż 75 % średniego 
PKB UE-25 w okresie odniesienia, ale 
które kwalifikują się do wsparcia w 
kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020.
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ich szczególny, nowy status oraz kompleksowe potrzeby, regiony objęte 
mechanizmem phasing-out powinny być tak samo traktowane jak regiony mniej rozwinięte, o 
ile dotyczy to koncentracji tematycznej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i innowacje, rozwoju produktów 
i usług, transferu technologii, innowacji 
społecznych i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

(b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i innowacje, rozwoju produktów 
i usług, transferu technologii, innowacji 
społecznych, branż kultury i branż 
twórczych, aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

Or. en

Uzasadnienie

Kultura jest uznawana za ważny element rozwoju gospodarczego oraz atrakcyjności 
europejskich miast i regionów. Europejska branża kultury i branża twórcza stanowią jedno z 
głównych źródeł dynamiki gospodarki europejskiej. W ostatnich latach ich wzrost był wyższy 
niż większości innych sektorów i posiadają one potencjał generowania kreatywności, 
innowacji oraz przedsiębiorczości w szerokim zakresie działań. W związku z tym kultura może 
być postrzegana jako katalizator kreatywności i innowacji w kontekście strategii Europa 
2020.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) rozwój odpowiednich powiązań i 
synergii z programem „Horyzont 2020”;

Or. en
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Uzasadnienie

EFRR oraz program „Horyzont 2020” mają w dużym stopniu takie same cele związane z 
badaniami i innowacjami, lecz koncentrują się na innych rzeczach i kierują różną 
metodologią. Rozwój powiązań i synergii pomiędzy tymi dwoma instrumentami przyczyniłby 
się do zrealizowania inicjatywy przewodniej celów strategii Europa 2020 w zakresie 
inteligentnego wzrostu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wzmocnienie zastosowań TIK dla e-
administracji, e-learningu, e-integracji i e-
zdrowia;

(c) wzmocnienie zastosowań TIK dla e-
administracji, e-learningu, e-kultury, e-
integracji i e-zdrowia

Or. en

Uzasadnienie

Kultura jest uznawana za ważny element rozwoju gospodarczego oraz atrakcyjności 
europejskich miast i regionów. Europejska branża kultury i branża twórcza stanowią jedno z 
głównych źródeł dynamiki gospodarki europejskiej i należy je również wspierać w zakresie 
TIK.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opracowywanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w 
celu internacjonalizacji;

(b) opracowywanie i wdrażanie nowych 
modeli biznesowych dla MŚP, w 
szczególności w celu internacjonalizacji;

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój nowych modeli biznesowych nie powinien ograniczać się do nowo utworzonych MŚP.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w MŚP;

(b) promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach, niezależnie od 
wielkości przedsiębiorstwa;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, powinny być zachęcane do 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i podejmować działania mające na celu 
efektywne wykorzystywanie energii. Mogłoby to przyczynić się do osiągnięcia celów strategii 
Europa 2020.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie efektywności energetycznej 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii w infrastrukturach publicznych i 
sektorze mieszkaniowym;

(c) wspieranie efektywności energetycznej 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii w infrastrukturach publicznych, 
obiektach historycznych i sektorze 
mieszkaniowym;

Or. en

Uzasadnienie

Niezależnie od kwestii własności obiektów historycznych należy wspierać efektywność 
energetyczną i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w takich budynkach, ponieważ 
stanowią one część dziedzictwa kulturowego Europy i wymagają specjalnego traktowania.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – podpunkt (e a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) rozwój przyjaznych dla środowiska i 
niskoemisyjnych systemów transportu 
miejskiego oraz promowanie mobilności 
miejskiej zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Uzasadnienie

Transport, szczególnie w obszarach miejskich, jest jednym z głównych sektorów 
przyczyniających się do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i dlatego 
powinien zostać włączony do tego celu tematycznego.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) poprawa efektywności energetycznej i 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez budowę i 
modernizację sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu 
ziemnego i ropy naftowej, infrastruktury 
magazynowania gazu naturalnego i ropy 
naftowej oraz infrastruktury LNG;

Or. en

Uzasadnienie

Budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz infrastruktury 
magazynowania mogłaby znacząco przyczynić się do realizacji celów strategii Europa 2020 
w zakresie energii.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ochrona środowiska i promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami:

zachowanie oraz ochrona środowiska i 
promowanie efektywnego gospodarowania 
zasobami;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka korzystnie wpływa na spójność tekstu, dostosowując tekst artykułu do sformułowań 
użytych w traktacie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6 – podpunkt (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zaspokojenie znaczących potrzeb w 
zakresie inwestycji w sektorze odpadów w 
celu spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska;

(a) inwestowanie w sektorze odpadów 
m.in. w celu spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska;

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zaspokojenie znaczących potrzeb w 
zakresie inwestycji w sektorze wodnym w 
celu spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska;

(b) inwestowanie w sektorze wodnym 
m.in. w celu spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska;

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa kulturowego;

(c) ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) promowanie innowacyjnych 
technologii mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska miejskiego, w tym 
rekultywacja terenów poprzemysłowych i 
redukcja zanieczyszczenia powietrza;

(e) działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska miejskiego, w tym 
rewitalizacja miast, rekultywacja terenów 
poprzemysłowych, rekultywacja 
skażonych terenów i rekultywacja 
infrastruktury kulturalnej;

Or. en
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Uzasadnienie

Wyszczególnienie wymienionych działań ma na celu podkreślenie ich znaczenia w 
likwidowaniu przeszkód w rozwoju gospodarczym.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 7 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rozwój przyjaznych dla środowiska i 
niskoemisyjnych systemów transportu 
miejskiego oraz promowanie mobilności 
miejskiej zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki 26.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 7 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) rozwój kompleksowego, wysokiej 
jakości interoperacyjnego systemu 
kolejowego;

(d) rozwój i odbudowa kompleksowego, 
wysokiej jakości interoperacyjnego 
systemu kolejowego;

Or. en

Uzasadnienie

Odbudowa istniejącej infrastruktury poprzez modernizację zwiększyłaby jej potencjał oraz 
przyczyniłaby się do osiągnięcia celów w taki sam sposób jak rozwój nowej infrastruktury.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 7 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) rozwój przyjaznych dla środowiska 
systemów transportu śródlądowego i 
morskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Transport wodny ma ogromny potencjał w zakresie działań na rzecz zapewnienia 
zrównoważonego, wydajnego i przyjaznego dla środowiska transportu w Europie i dlatego 
powinien otrzymywać wsparcie z EFRR.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 8 – litera (a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwój inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz wsparcie inwestycyjne 
samozatrudnienia i tworzenia 
przedsiębiorstw;

(a) wspieranie rozwoju inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz wsparcie 
inwestycyjne samozatrudnienia i tworzenia 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 8 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inicjatywy w zakresie rozwoju 
lokalnego oraz pomoc dla struktur 
świadczących usługi lokalne w tworzeniu 
nowych miejsc pracy, o ile takie działania 
nie są objęte zakresem rozporządzenia 

(b) wspieranie inicjatyw w zakresie 
rozwoju lokalnego oraz pomoc dla struktur 
świadczących usługi lokalne w tworzeniu 
nowych miejsc pracy, o ile takie działania 
nie są objęte zakresem rozporządzenia 
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(UE) nr […]/2012 [EFS]; (UE) nr […]/2012 [EFS];

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 9 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z 
usług instytucjonalnych do usług na 
poziomie społeczności lokalnych;

(a) inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z 
usług instytucjonalnych do usług na 
poziomie społeczności lokalnych i 
rodzinnych;

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w celu deinstytucjonalizacji infrastruktury społecznej 
jest jednym z zaleceń określonych w sprawozdaniu grupy eksperckiej ad-hoc Komisji 
Europejskiej dotyczącym przejścia z instytucjonalnych do wspólnotowych systemów opieki. 
Usługi na poziomie rodzinnym mogą oferować zindywidualizowane wsparcie, tak jak w 
przypadku usług na poziomie społeczności lokalnych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 9 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wsparcie rewitalizacji fizycznej i 
gospodarczej ubogich społeczności 
miejskich i wiejskich; 

(b) wsparcie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności w obszarach miejskich i 
wiejskich;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ułatwienie wdrożenia zintegrowanego podejścia.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 9 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) inwestowanie w kulturę, ochronę i 
cyfryzację dziedzictwa kulturowego, 
rozszerzenie edukacji kulturalnej 
ukierunkowanej na zmniejszenie 
nierówności w odniesieniu do dostępu do
kultury oraz zwiększenie kapitału 
społecznego;

Or. en

Uzasadnienie

Jak zaznaczono w sporządzonym przez Komisję „Badaniu wkładu kultury w rozwój lokalny i 
regionalny − dowody wynikające z funduszy strukturalnych”, projekty w zakresie kultury są w 
stanie nie tylko poprawić warunki strukturalne zapóźnionych regionów, lecz również 
przyczyniać się bezpośrednio do tworzenia konkurencyjności i zatrudnienia. Dlatego 
inicjatywy w zakresie kultury mogą zrealizować szeroki zakres celów gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych polityki spójności.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach i zgodnie z 
art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] stosuje się wspólne 
wskaźniki określone w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. Wartości 
bazowe w odniesieniu do wspólnych 
wskaźników ustala się na zero, a cele 
łączne wyznacza się na 2022 r.

Komisja przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego wykaz wspólnych 
wskaźników zgodnie z art. 24 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].  
Akt wykonawczy przyjmowany jest 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 14 ust. 2. Wartości 
bazowe w odniesieniu do wspólnych 
wskaźników ustala się na zero, a cele 
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łączne wyznacza się na 2022 r. 

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na ich techniczny charakter, wspólne wskaźniki nie powinny być częścią tekstu 
prawnego. Ujęcie wspólnych wskaźników w załączniku do rozporządzenia mogłoby być 
postrzegane jako popieranie pewnych przykładów wydatków, co nie jest pożądane.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR wspiera, w ramach programów 
operacyjnych, zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich poprzez strategie 
określające zintegrowane działania służące 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych i 
społecznych, które mają wpływ na obszary 
miejskie.

1. EFRR wspiera zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich poprzez strategie 
określające zintegrowane działania służące 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych, 
demograficznych i społecznych, które 
mają wpływ na obszary miejskie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki 7.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich podejmowany jest poprzez 
szczegółowy program operacyjny, 
szczegółową oś priorytetową zgodnie z art. 
87 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] lub poprzez 
zintegrowane inwestycje terytorialne, o 
których mowa w art. 99 rozporządzenia 
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(UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. en

Uzasadnienie

W celu jak najlepszego odzwierciedlenia konkretnej sytuacji terytorialnej przy wyborze formy 
zarządzania finansowaniem oraz możności kontynuowania zarządzania, które okazało się 
pomyślne w przeszłości, należy umożliwić podejmowanie zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich również poprzez szczegółowy program operacyjny lub szczegółową oś priorytetową. 

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
w swojej umowie partnerskiej wykaz 
miast, w których mają być realizowane 
zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, i orientacyjną roczną alokację 
dla tych działań na szczeblu krajowym.

2. Uwzględniając swą konkretną sytuację 
terytorialną każde państwo członkowskie 
ustanawia w swojej umowie partnerskiej, 
jak określono w art. 13 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [RWP], wykaz 
kryteriów wyboru funkcjonalnych 
obszarów miejskich, w których mają być 
realizowane zintegrowane działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, i orientacyjną roczną alokację 
dla tych działań na szczeblu krajowym.

Co najmniej 5 % środków z EFRR 
przydzielonych na szczeblu krajowym 
zostaje przydzielonych na zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich, które zostały
przekazane do zarządzania miastom
poprzez zintegrowane inwestycje 
terytorialne, o których mowa w art. 99
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

2a. Co najmniej 5 % środków z EFRR 
przydzielonych na szczeblu krajowym 
zostaje przydzielonych na zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich w 
funkcjonalnych obszarach miejskich i 
przekazane miastom lub innym 
istniejącym organom zarządzającym 
funkcjonalnymi obszarami miejskimi do 
zarządzania zgodnie z art. 113 ust. 6
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z 
art. 113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]. Kwota określana jest w 
umowie partnerskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Włączenie sprecyzowanego wykazu kwalifikujących się obszarów do umowy partnerskiej 
wymagałoby szczegółowej analizy wraz ze sprawiedliwą procedurą wyboru, co jest 
czasochłonne. Ustanowienie wykazu kryteriów jest o wiele bardziej rozsądne na tym etapie. W 
celu zapewnienia wysokiej wartości dodanej nowej formy wymiaru miejskiego, zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich powinny, w stosownych 
przypadkach, koncentrować się nie tylko na miastach. Wprowadzone określenie 
„funkcjonalne obszary miejskie”, które zostanie doprecyzowane w kontekście krajowym przez 
państwa członkowskie, rozszerza zakres uwzględnionych obszarów, tj. miasta lub części miast, 
miasta i ich okolica (wiejska, okołomiejska), aglomeracja, itd.

W celu dostosowania do poprawki 44 należy wyjaśnić, że główny aspekt nowego wymiaru 
miejskiego stanowi przekazanie zarządzania finansowaniem miastu lub istniejącemu 
organowi zarządzającemu funkcjonalnym obszarem miejskim, które w przypadku pełnego 
przekazania mogłoby przybrać postać globalnej dotacji.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zadania przekazywane miastu lub 
istniejącemu organowi zarządzającemu 
funkcjonalnym obszarem miejskim 
uzgadniane są pomiędzy miastem i 
instytucją zarządzającą. To przekazanie 
dotyczy co najmniej zadań związanych z 
wyborem operacji. Instytucja zarządzająca 
może zachować prawo do 
przeprowadzenia ostatecznej weryfikacji 
kwalifikowalności operacji przed ich 
zatwierdzeniem.  

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pozostawienie instytucji zarządzającej decyzji, w porozumieniu z miastem lub 
istniejącym organem zarządzającym funkcjonalnym obszarem miejskim, co do stopnia tego 
przekazania.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W stosownych przypadkach należy 
wspierać mechanizmy wzmacniania 
istniejących i wspierania nowych 
powiązań między miastami i obszarami 
wiejskimi w celu wzmocnienia czynników 
wzajemnych połączeń, które mają wpływ 
na rozwój każdego regionu, jednocześnie 
zapewniając komplementarność funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek i tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Platforma na rzecz rozwoju obszarów 

miejskich

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy, zgodnie z art. 51 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
platformę na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich, aby promować rozwijanie 

2d. Komisja promuje rozwijanie potencjału 
i tworzenie sieci między miastami oraz 
wymianę doświadczeń w zakresie polityki 
miejskiej na szczeblu unijnym w 
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potencjału i tworzenie sieci między 
miastami oraz wymianę doświadczeń w 
zakresie polityki miejskiej na szczeblu 
unijnym w dziedzinach związanych z 
priorytetami inwestycyjnymi EFRR oraz 
zrównoważonym rozwojem obszarów 
miejskich.

dziedzinach związanych z priorytetami 
inwestycyjnymi EFRR oraz 
zrównoważonym rozwojem obszarów 
miejskich.

2e. Komisja wykorzystuje istniejące 
programy i organy do ułatwienia 
rozwijania potencjału, tworzenia sieci i 
wymiany doświadczeń określonych w ust. 
2d. 
(Ust. 2d i 2 e będą częścią art. 7.)

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie nowego organu ułatwiającego rozwijanie potencjału, tworzenie sieci i wymianę 
doświadczeń nie jest konieczne, ponieważ istnieje wiele programów i organów, które mogłyby 
być pomyślnie wykorzystywane do realizacji tego zadania. 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych wykaz miast będących 
uczestnikami platformy sporządzony na 
podstawie wykazów ustanowionych w 
umowach partnerskich. Akty te przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2.

skreślony

Wykaz zawiera maksymalnie 300 miast, 
przy czym maksymalna liczba miast dla 
każdego państwa członkowskiego wynosi 
20. Miasta wybierane są na podstawie 
następujących kryteriów:
(a) ludność, z uwzględnieniem 
uwarunkowań krajowych systemów 
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miejskich;
(b) istnienie strategii dotyczącej 
zintegrowanych działań służących 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych i 
społecznych, które mają wpływ na obszary 
miejskie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek 48 i 49.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Platforma wspiera także tworzenie sieci 
między wszystkimi miastami, które z 
inicjatywy Komisji podejmują 
innowacyjne działania.

2f. Komisja wspiera także tworzenie sieci 
między wszystkimi miastami, które z 
inicjatywy Komisji podejmują 
innowacyjne działania.

(Ust. 2f będzie częścią art. 7.)

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 13 dotyczące procedur 
wyboru i realizacji innowacyjnych działań.

3. Komisja uprawniona jest do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 13, ustanawiających 
szczegółowe przepisy dotyczące procedur 
wyboru i realizacji innowacyjnych działań.

Or. en
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszystkie przedsiębiorstwa mające 
siedzibę w regionach peryferyjnych mogą 
korzystać ze szczególnej dodatkowej 
alokacji i z każdej inwestycji produkcyjnej 
finansowanej w ramach EFRR.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając szczególne środowisko biznesowe i konsekwencje stosowania europejskiej 
definicji MŚP w regionach peryferyjnych, należy podkreślić, że wszystkie rodzaje 
przedsiębiorstw powinny kwalifikować się do finansowania w celu wsparcia jak najlepszego 
potencjału rozwoju w tych regionach.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 9 ust. 3, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu
kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 9 ust. 3, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o cofnięciu
kończy przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w niniejszym rozporządzeniu. 
Decyzja o cofnięciu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik zostaje skreślony.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki 42.
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UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie określa przepisy regulujące Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i uchyla rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. Wspólne przepisy 
regulujące EFRR ujęte są w ogólnym rozporządzeniu: rozporządzeniu ustanawiającym 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności (tzw. rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów − 
RWP). 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie dysproporcji między jej 
regionami. Proponowane rozporządzenie kładzie szczególny nacisk na wkład EFRR w cele 
strategii Europa 2020, które mają być osiągane poprzez skoncentrowanie wsparcia na 
ograniczonej liczbie celów tematycznych, dodatkowo wyszczególnionych w priorytetach 
inwestycyjnych. Ze względu na ich szczególne znaczenie dla wzrostu i zgodnie z wnioskiem 
Komisji, trzy cele tematyczne są obligatoryjne: badania i rozwój oraz innowacje, zwiększanie 
konkurencyjności MŚP oraz transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W 
regionach lepiej rozwiniętych 80% finansowania z EFRR ma być inwestowane w te 3 cele, 
przy czym przynajmniej 20% ogólnych zasobów EFRR powinno być alokowane w 
transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Z uwagi na ciągłe potrzeby w zakresie 
restrukturyzacji w tych regionach, które nie są już objęte celem „Konwergencja”, minimalny 
odsetek zostaje zmniejszony do 60 %. W regionach mniej rozwiniętych kwoty wynoszą 
odpowiednio 50% i 6%. 

Ponadto proponowane rozporządzenie w sprawie EFRR określa wykaz negatywny działań 
niekwalifikujących się do wsparcia. W rozporządzeniu określono również priorytety 
inwestycyjne w odniesieniu do każdego z celów tematycznych. 
Oprócz tego, w proponowanym rozporządzeniu przewiduje się położenie większego nacisku 
na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Ten zwiększony nacisk ma zostać osiągnięty 
poprzez przeznaczenie co najmniej 5 % środków EFRR na zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich, utworzenie platformy na rzecz rozwoju obszarów miejskich w celu wspierania 
rozwijania potencjału i wymiany doświadczeń oraz przyjęcie wykazu miast, w których będą 
realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Proponowane rozporządzenie ma przyczynić się do większego ukierunkowania na rezultaty 
finansowania dzięki określeniu wspólnych wskaźników.  W rozporządzeniu wspomniano o 
tym, że w programach operacyjnych należy zwracać szczególną uwagę na specyficzne 
trudności regionów o poważnych i trwałych niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub 
demograficznych. Wreszcie, proponowane rozporządzenie zawiera przepisy szczegółowe 
dotyczące wykorzystania dodatkowej alokacji o specjalnym przeznaczeniu na regiony 
najbardziej oddalone.

Sprawozdawca stanowczo uważa, że większość rozporządzenia w sprawie EFRR zależy od 
przepisów RWP. Przepisy i rozwiązania zawarte w obu rozporządzeniach w znacznym 
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stopniu są ze sobą powiązane. W szczególności rozporządzenie w sprawie EFRR przekłada 
cele tematyczne przewidziane w RWP na szczegółowe priorytety inwestycyjne, jednocześnie 
opracowując również wymiar terytorialny polityki spójności w odniesieniu do obszarów 
miejskich. Rozporządzenie wprowadza również koncentrację tematyczną, która ma 
zdecydowanie przyczynić się do osiągnięcia przez politykę spójności celów strategii Europa 
2020. W rozporządzeniu przewidziano również szczegółowe przepisy dotyczące obszarów o 
niekorzystnych warunkach przyrodniczych i demograficznych, a także regionów 
peryferyjnych.

Aby podjąć tak zdefiniowane wyzwania i ułatwić działania mające na celu zapobieżenie 
powstawaniu nowych rozbieżności, sprawozdawca proponuje poprawki m.in. rozszerzające 
zakres wsparcia oraz uzupełniające wykaz priorytetów tematycznych, zapewniające większą 
elastyczność koncentracji tematycznej i zmieniające koncepcję zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

W szczególności sprawozdawca proponuje poszerzyć zadania EFRR o zajęcie się 
nierównowagą w regionach, w których występują wyzwania demograficzne i niekorzystne 
warunki demograficzne.

Jeżeli chodzi o zakres wsparcia, sprawozdawca zamierza podkreślić rolę wieloaspektowej 
współzależności między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) a ich większymi 
odpowiednikami. Jego zdaniem jednostronne wyłączenie tych drugich z finansowania 
przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego ich mniejszym partnerom, jednakże bez 
uszczerbku dla zasady wspierania głównie produktywnych inwestycji w MŚP. Ponadto 
infrastruktura otrzymująca wsparcie musi być zdefiniowana jako „dostępna”, tak aby 
sformułowanie zawarte w rozporządzeniu nie wykluczało żadnej kategorii osób – zwłaszcza 
w starszym wieku i niepełnosprawnych. Rozporządzenie rozszerzono też na sfery kultury, 
sportu i turystyki. Uwzględniając obecną sytuację gospodarczą oraz cel efektywnego 
wydatkowania dostępnych ograniczonych funduszy, sprawozdawca kładzie szczególny nacisk 
na rolę instrumentów pomocy odnawialnej. Argumenty te są szczególnie istotne z uwagi na 
fakt, że EFRR jest głównym źródłem wsparcia instrumentów finansowych w ramach całej 
polityki spójności.

Z drugiej strony konieczne są także pewne dostosowania wyłączeń z wyżej wymienionego 
zakresu wsparcia. Uwzględniając rosnące oraz nowo powstające rozbieżności i wyzwania na 
szczeblu regionalnym, sprawozdawca proponuje zatem nie wykluczać w niniejszym 
rozporządzeniu inwestycji w infrastrukturę zapewniającą podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych w lepiej rozwiniętych 
regionach. Takie wykluczenie miałoby zwłaszcza niekorzystne skutki dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020”. Co więcej, nie wydaje się, aby całościowe wyłączenie z zakresu 
wsparcia redukcji emisji gazów cieplarnianych służyło celowi wspierania godnych inicjatyw 
tego typu na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Sprawozdawca popiera koncepcję i potrzebę koncentracji tematycznej finansowania z UE. 
Jest jednak stanowczo przekonany, że wniosek Komisji nie pozostawia państwom 
członkowskim i regionom wystarczającego pola manewru na uwzględnienie ich specyficznej 
sytuacji, co jest szczególnie widoczne w bardziej rozwiniętych regionach oraz regionach w 
okresie przejściowym. Z tego powodu sprawozdawca proponuje wprowadzenie w tym 
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aspekcie większej elastyczności poprzez zmianę obowiązkowych minimalnych poziomów 
koncentracji funduszy na ograniczonej liczbie prawnie wiążących celów, a także dodanie do 
koncentracji jednego celu tematycznego. Popiera także ideę równego traktowania w ramach 
koncentracji tematycznej regionów objętych mechanizmem phasing-out i regionów mniej 
rozwiniętych.

Priorytety inwestycyjne staną się najprawdopodobniej istotnym źródłem identyfikacji działań, 
które powinny otrzymać wsparcie w procesie inwestycyjnym w Unii Europejskiej. 
Sprawozdawca uważa zatem, że należy do nich podchodzić z należytą precyzją. W 
proponowanych poprawkach stosuje to podejście poprzez m.in. podkreślenie synergii z 
programem „Horyzont 2020”, szersze uwzględnienie kultury i przedsiębiorstw (niezależnie 
od wielkości), pogłębienie kwestii efektywności energetycznej i rewitalizacji miast oraz 
należyte uwzględnienie europejskich dróg wodnych.

Sprawozdawca ma świadomość znaczenia zarówno wspólnych wskaźników, jak i 
wskaźników wyników. Uważa jednak, że te pierwsze – z uwagi na ich techniczny charakter –
należy wyszczególnić raczej w akcie wykonawczym, nie zaś w załączniku do rozporządzenia 
w sprawie EFRR.

Ujęcie wymiaru miejskiego stanowi najważniejsze wyzwanie we wniosku Komisji, także 
dlatego, że europejskie miasta należą do głównych beneficjentów funduszy spójności. Ich 
udział w różnych celach tematycznych dopełnia nowo wprowadzone wyodrębnienie pewnej 
części finansowania z EFRR na cel zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich. Chociaż sprawozdawca odnosi się przychylnie do tego nowego 
elementu, uważa, że jego europejską wartość dodaną najlepiej można osiągnąć poprzez 
wdrażanie tych zintegrowanych działań raczej w funkcjonalnych obszarach miejskich. 
Określenie tych obszarów winno pozostawać w gestii państw członkowskich, które mogą 
najlepiej zdecydować o ich konkretnej formie w odpowiedniej umowie o partnerstwie. W 
procesie tym trzeba należycie uwzględnić zarówno zasadę partnerstwa, jak i specyfikę 
terytorialną danych obszarów. Przekazanie środków z EFRR miastom – w stopniu 
określonym zgodnie z ramami instytucjonalnymi, prawnymi i finansowymi państw
członkowskich – zwiększyłoby dodatkowo wspomnianą europejską wartość dodaną 
zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W 
przypadku takiego pełnego przekazania działania mogłyby przybrać postać globalnej dotacji. 
Sprawozdawca jest zdania, że proponowane ograniczenie zarządzania zrównoważonym 
rozwojem obszarów miejskich poprzez zintegrowane inwestycje terytorialne znacznie 
uszczupliłoby możliwość optymalnego odzwierciedlenia szczególnej sytuacji terytorialnej i 
wyboru najwłaściwszej formy zarządzania finansowaniem, np. wykluczając w niektórych 
przypadkach formę, która sprawdziła się w przeszłości. Sprawozdawca proponuje zatem 
umożliwienie podejmowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich również poprzez 
szczegółowy program operacyjny lub szczegółową oś priorytetową. Ponadto sprawozdawca 
odnosi się przychylnie do wprowadzenia innowacyjnych działań w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Choć nie przeczy on konieczności tworzenia 
sieci, rozwijania potencjału i wymiany doświadczeń w kontekście zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, uważa, że można dokonywać tego poprzez istniejące już programy i 
organy, proponując skreślenie przepisu dotyczącego platformy na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich w konsekwencji takiego stanowiska. Sprawozdawca proponuje również 
wzmocnienie i rozwój powiązań między miastami i obszarami wiejskimi.
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Ponadto sprawozdawca podkreśla, że szczególne środowisko biznesowe przedsiębiorstw w 
regionach peryferyjnych wymaga zapewnienia możliwości dodatkowego finansowania. 


