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20.3.2019 A8-0094/215

Poprawka 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu wsparcia wysiłków państw 
członkowskich i regionów w stawianiu 
czoła nowym wyzwaniom, zapewnianiu 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoim 
obywatelom oraz zapobieganiu 
radykalizacji postaw, przy wykorzystaniu 
synergii i komplementarności z innymi 
politykami Unii, inwestycje w ramach 
EFRR powinny przyczyniać się do 
zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach, 
w których zachodzi potrzeba 
zagwarantowania bezpiecznej przestrzeni 
publicznej oraz infrastruktury krytycznej, 
m.in. w zakresie transportu i energii.

(9) W celu wsparcia wysiłków państw 
członkowskich i regionów w stawianiu 
czoła pogłębiającym się dysproporcjom 
regionalnym i społecznym, przy 
wykorzystaniu synergii i 
komplementarności z innymi politykami 
Unii, inwestycje w ramach EFRR powinny 
przyczyniać się głównie do pobudzania 
potencjału produkcyjnego i rozwojowego 
regionów w ramach perspektywy 
zintegrowanego rozwoju regionalnego, 
działając w tym kontekście w wielu 
obszarach, zwłaszcza w dziedzinie 
transportu i energii.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Poprawka 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wysokiej jakości, powszechne 
usługi publiczne mają zasadnicze 
znaczenie dla zwalczenia dysproporcji 
regionalnych i społecznych, promowania 
spójności społecznej i rozwoju 
regionalnego oraz zachęcania 
przedsiębiorstw i obywateli do 
pozostawania w ich regionie, zwłaszcza w 
regionach słabiej rozwiniętych.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Poprawka 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Inwestycje dokonane w ramach 
EFRR i Funduszu Spójności powinny 
przyczynić się do rozwoju zrównoważonej 
i dostępnej mobilności krajowej, 
regionalnej i lokalnej, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na regiony wymagające 
procesów rewitalizacji i ożywienia 
gospodarczego oraz regiony o niskiej 
gęstości zaludnienia, gdzie poważne braki 
w zakresie mobilności stanowią 
przeszkodę strukturalną na drodze do 
rozwoju.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Poprawka 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ponadto inwestycje realizowane 
w ramach EFRR powinny przyczyniać się 
do rozwoju kompleksowej sieci 
szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej 
o dużej prędkości oraz do wspierania 
zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej.

(10) Ponadto inwestycje realizowane w 
ramach EFRR powinny przyczyniać się do 
rozwoju kompleksowej sieci infrastruktury, 
w szczególności kolejowej, oraz sieci 
cyfrowych o dużej prędkości oraz do 
wspierania zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej.

Or. pt



AM\1180283PL.docx PE635.495v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

20.3.2019 A8-0094/219

Poprawka 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) EFRR powinien pomagać 
w niwelowaniu głównych dysproporcji 
regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zmniejszaniu zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, 
którzy borykają się z wyzwaniami 
wynikającymi z zobowiązania do 
obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem 
koncentrować się na kluczowych 
priorytetach Unii zgodnie z celami polityki 
określonymi w rozporządzeniu (UE) 
2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym 
wsparcie z EFRR powinno koncentrować 
się na celach polityki: „Bardziej 
inteligentna Europa dzięki wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla 
środowiska niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej 
transformacji energetyki, zielonych 
i niebieskich inwestycji, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, przystosowania się 
do zmiany klimatu oraz zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Tę 
koncentrację tematyczną należy osiągnąć 
na poziomie krajowym, dopuszczając 
elastyczność na poziomie poszczególnych 

(17) EFRR powinien pomagać w 
promowaniu rzeczywistej konwergencji, 
niwelowaniu głównych dysproporcji 
regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zmniejszaniu zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, 
którzy borykają się z wyzwaniami 
wynikającymi z zobowiązania do 
obniżenia emisyjności, mając na uwadze 
uzasadnione możliwości, priorytety i 
potrzeby poszczególnych państw 
członkowskich stosownie do danej 
sytuacji. Wsparcie z EFRR w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu” powinno ponadto uwzględniać 
priorytety określone w ujęciu zbiorowym 
zgodnie z celami polityki określonymi w 
rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe 
RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR 
powinno w szczególności uwzględniać cele 
polityki: „Spójniejsza i bardziej solidarna 
Europa dzięki wspieraniu zmniejszania 
asymetrii gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych oraz innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej” 
oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, ograniczaniu skutków 
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programów oraz między trzema grupami 
państw członkowskich, wyodrębnionymi 
na podstawie odpowiednich wartości 
dochodu narodowego brutto. Ponadto 
należy szczegółowo określić metodykę 
klasyfikacji państw członkowskich 
z uwzględnieniem specyficznej sytuacji 
regionów najbardziej oddalonych.

środowiskowych w przemyśle, zielonym i 
niebieskim inwestycjom, gospodarce o 
obiegu zamkniętym, przystosowaniu się do 
zmiany klimatu i zwalczaniu jej oraz 
zapobieganiu ryzyku i zarządzaniu 
ryzykiem”. Tę koncentrację tematyczną 
należy osiągnąć na poziomie krajowym, 
dopuszczając elastyczność na poziomie 
poszczególnych programów oraz między 
trzema grupami państw członkowskich, 
wyodrębnionymi na podstawie 
odpowiednich wartości dochodu 
narodowego brutto. Ponadto należy 
szczegółowo określić metodykę 
klasyfikacji państw członkowskich 
z uwzględnieniem specyficznej sytuacji 
regionów najbardziej oddalonych.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Poprawka 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Nie zostało wykazane istnienie 
pozytywnych związków między celem, 
jakim jest zmniejszenie dysproporcji 
regionalnych, a koncentracją tematyczną, 
jak wskazuje Rada ds. Kontroli 
Regulacyjnej. Według niektórych analiz 
możliwości rozwoju regionalnego 
odzwierciedlone w obowiązującej 
koncentracji tematycznej skutkują 
pogłębieniem dysproporcji regionalnych, 
na przykład między dużymi obszarami 
metropolitalnymi a resztą UE. Z tego 
względu koncentracja tematyczna 
powinna być umiarkowana, zwłaszcza w 
państwach członkowskich o PKB na 
mieszkańca poniżej średniej UE. Ponadto 
w przypadku tych państw członkowskich i 
jeżeli wartość łącznych środków 
dostępnych w ramach EFRR na okres 
2021–2027 jest niższa niż w okresie 2014–
2020, koncentracja tematyczna – w 
przypadku jej istnienia – powinna 
podlegać szczególnym negocjacjom 
państwa członkowskiego z Komisją 
Europejską.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Poprawka 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu skupienia wsparcia na 
kluczowych priorytetach Unii właściwe 
jest również, aby wymogi koncentracji 
tematycznej były przestrzegane przez cały 
okres programowania, w tym 
w przypadku przesunięcia środków 
między priorytetami w ramach programu 
lub między programami.

(18) W celu umożliwienia 
maksymalnego wykorzystania 
udostępnionych środków, w określonych, 
należycie uzasadnionych sytuacjach 
wymogi koncentracji tematycznej mogą 
zostać zawieszone lub zniesione, w 
szczególności w razie wykrycia 
negatywnego związku między 
koncentracją tematyczną a zasadniczym 
celem ogólnym, jakim jest zmniejszenie 
dysproporcji między regionami pod 
względem gospodarczym, społecznym i 
terytorialnym.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Poprawka 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W niniejszym rozporządzeniu 
należy określić różne rodzaje działań, 
których koszty mogą być przedmiotem 
wsparcia w postaci inwestycji z EFRR 
i Funduszu Spójności w ramach ich 
odpowiednich celów określonych w TFUE. 
W ramach Funduszu Spójności powinno 
być możliwe wspieranie inwestycji na 
rzecz środowiska i sieci TEN-T. 
W przypadku EFRR należy uprościć 
wykaz działań; możliwe powinno być 
również wspieranie inwestycji 
w infrastrukturę, inwestycji dotyczących 
dostępu do usług, inwestycji 
produkcyjnych w MŚP, sprzętu, 
oprogramowania oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, jak również 
działań w zakresie informacji, 
komunikacji, badań, tworzenia sieci 
kontaktów, współpracy, wymiany 
doświadczeń i działań związanych 
z klastrami. W celu ułatwienia realizacji 
programu możliwe powinno być 
wspieranie w ramach obu funduszy działań 
w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie 
w celu umożliwienia szerszego zasięgu 
interwencji na rzecz programów Interreg 
należy rozszerzyć zakres tak, aby 
obejmował również wspólne 
wykorzystywanie rozmaitych obiektów 

(19) W niniejszym rozporządzeniu 
należy określić różne rodzaje działań, 
których koszty mogą być przedmiotem 
wsparcia w postaci inwestycji z EFRR 
i Funduszu Spójności w ramach ich 
odpowiednich celów określonych w TFUE. 
W ramach Funduszu Spójności powinno 
być możliwe wspieranie inwestycji na 
rzecz środowiska oraz mobilności i 
transportu, w tym sieci TEN-T. 
W przypadku EFRR należy uprościć 
wykaz działań; możliwe powinno być 
również wspieranie inwestycji 
w infrastrukturę, inwestycji dotyczących 
dostępu do usług, inwestycji 
produkcyjnych w MŚP, sprzętu, 
oprogramowania oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, jak również 
działań w zakresie informacji, 
komunikacji, badań, tworzenia sieci 
kontaktów, współpracy, wymiany 
doświadczeń i działań związanych 
z klastrami. W celu ułatwienia realizacji 
programu możliwe powinno być 
wspieranie w ramach obu funduszy działań 
w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie 
w celu umożliwienia szerszego zasięgu 
interwencji na rzecz programów Interreg 
należy rozszerzyć zakres tak, aby 
obejmował również wspólne 
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i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane 
ze środkami w ramach EFS+.

wykorzystywanie rozmaitych obiektów 
i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane 
ze środkami w ramach EFS+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Poprawka 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Projekty dotyczące 
transeuropejskich sieci transportowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1316/2013 powinny nadal być 
finansowane z Funduszu Spójności 
w ramach zarówno zarządzania dzielonego, 
jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc 
Europę” – zarządzania bezpośredniego.

(20) Projekty dotyczące 
transeuropejskich sieci transportowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1316/2013 powinny nadal być 
finansowane z Funduszu Spójności 
w ramach zarówno zarządzania dzielonego, 
jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc 
Europę” – zarządzania bezpośredniego. W 
tym ostatnim przypadku ma to miejsce 
jedynie wtedy, gdy łączna wartość dotacji z 
Funduszu Spójności nie jest niższa niż 
wartość dotacji przewidzianej na lata 
2014–2020.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Poprawka 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby określić lub przedstawić 
rozwiązania służące uwzględnieniu na 
poziomie Unii zagadnień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, należy zastąpić innowacyjne 
działania miejskie w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich Europejską inicjatywą miejską 
realizowaną w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub pośredniego. 
Inicjatywa ta powinna obejmować 
wszystkie obszary miejskie i wspierać 
Program rozwoju miast w Unii 
Europejskiej21.

__________________
21 Konkluzje Rady w sprawie unijnego 
programu dla miast z dnia 24 czerwca 
2016 r.

(26) Aby określić lub przedstawić 
rozwiązania służące uwzględnieniu na 
poziomie Unii zagadnień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, należy zastąpić innowacyjne 
działania miejskie w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich Europejską inicjatywą miejską 
realizowaną w ramach zarządzania 
dzielonego. Inicjatywa ta powinna 
obejmować wszystkie obszary miejskie 
i wspierać Program rozwoju miast w Unii 
Europejskiej21.

__________________
21 Konkluzje Rady w sprawie unijnego 
programu dla miast z dnia 24 czerwca 
2016 r.

Or. pt


