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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) EFRR i Fundusz Spójności 
powinny przyczyniać się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze niwelowania 
podstawowych nierówności i korygowania 
dysproporcji regionalnych w Unii, 
zmniejszając zacofanie regionów najmniej 
uprzywilejowanych przez zrównoważony 
rozwój i korektę strukturalną 
regionalnych gospodarek.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX 
[nowe RWP]16 określono wspólne przepisy 
mające zastosowanie do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu 
i Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 
oraz Instrument na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW), które działają na 

(3) W rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX 
[nowe RWP]16 określono wspólne przepisy 
mające zastosowanie do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (EFMR), 
Funduszu Azylu i Migracji (FAM), 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
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podstawie wspólnych ram (są one dalej 
zwane łącznie „funduszami”).

(FBW) oraz Instrument na rzecz 
Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), 
które działają na podstawie wspólnych ram 
(są one dalej zwane łącznie „funduszami”).

__________________ __________________

16 [Pełne odniesienie – nowe RWP]. 16 [Pełne odniesienie – nowe RWP].

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu 
Spójności należy przestrzegać zasad 
horyzontalnych określonych w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) 
i w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUE, przy 
uwzględnieniu Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Państwa członkowskie 
powinny również przestrzegać zobowiązań 
wynikających z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR 
i Funduszu Spójności powinny być 
osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 

(5) Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu 
Spójności należy przestrzegać zasad 
horyzontalnych określonych w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) 
i w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUE, przy 
uwzględnieniu Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz ustalonych przez 
ONZ celów zrównoważonego rozwoju. 
Państwa członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i
promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania we wszystkich 
obszarach polityki perspektywy płci i 
równouprawnienia, a także do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Fundusze nie 
powinny wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek 
form segregacji. Cele EFRR i Funduszu 
Spójności powinny być osiągane w ramach 
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ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego operacje 
przynoszące korzyść przedsiębiorstwom 
powinny być zgodne z zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE.

zrównoważonego rozwoju oraz unijnego 
wsparcia dla celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska, zgodnie 
z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego operacje 
przynoszące korzyść przedsiębiorstwom 
powinny być zgodne z zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby możliwe było świadczenie 
wsparcia z EFRR w ramach EWT/Interreg 
zarówno w zakresie inwestycji 
w infrastrukturę, jak i towarzyszących im 
inwestycji miękkich, szkoleń i działań na 
rzecz integracji, należy ustalić, że ze 
środków EFRR można również wspierać 
działania objęte zakresem celów 
szczegółowych w ramach EFS+, 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/XXX [nowe rozporządzenie EFS+]18.

(15) Aby możliwe było świadczenie 
wsparcia z EFRR w ramach EWT/Interreg 
zarówno w zakresie inwestycji 
w infrastrukturę, jak i towarzyszących im 
inwestycji miękkich, szkoleń i działań na 
rzecz integracji, a także poprawy i rozwoju 
umiejętności i kompetencji 
administracyjnych, należy ustalić, że ze 
środków EFRR można również wspierać 
działania objęte zakresem celów 
szczegółowych w ramach EFS+, 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/XXX [nowe rozporządzenie EFS+]18.

__________________ __________________

18 [Pełne odniesienie – nowe 
rozporządzenie EFS+].

18 [Pełne odniesienie – nowe 
rozporządzenie EFS+].

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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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 
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.

(17) EFRR powinien pomagać 
w niwelowaniu głównych dysproporcji 
regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zmniejszaniu zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych i słabiej 
rozwiniętych, 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”. Taką
koncentrację tematyczną należy osiągnąć 
na poziomie krajowym, dopuszczając 
margines elastyczności na poziomie 
poszczególnych programów oraz między 
poszczególnymi kategoriami regionów, 
również przy uwzględnieniu różnych 
poziomów rozwoju. Ponadto należy 
szczegółowo określić metodykę 
klasyfikacji regionów z uwzględnieniem 
specyficznej sytuacji regionów najbardziej 
oddalonych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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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 
i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane 
ze środkami w ramach EFS+.

(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, w tym 
poprawy i rozwoju umiejętności i 
kompetencji administracyjnych. Wreszcie 
w celu umożliwienia szerszego zasięgu 
interwencji na rzecz programów Interreg 
należy rozszerzyć zakres tak, aby 
obejmował również wspólne 
wykorzystywanie rozmaitych obiektów 
i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane 
ze środkami w ramach EFS+.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) udoskonalanie sieci połączeń 
cyfrowych;
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Uzasadnienie

Należy przesunąć cel szczegółowy „Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych” z CP 3 do CP 
1, aby rzeczywiście zapewnić innowacje i inteligentną transformację gospodarczą.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) poprawę cyberbezpieczeństwa.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej;

Uzasadnienie

Przesunięcie celu „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” z CP 3 
do CP 2 przyczyni się do czynienia europejskich miast bardziej przyjaznymi dla środowiska. 
Jest to ważny krok na drodze do przystosowania się do zmiany klimatu w Europie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „Lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych” („CP 3”) – poprzez:

c) „Lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
połączeń regionalnych” („CP 3”) –
poprzez:



AD\1168110PL.docx 9/20 PE625.491v02-00

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) udoskonalanie sieci połączeń 
cyfrowych;

skreśla się

Uzasadnienie

Należy przesunąć cel szczegółowy „Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych” z CP 3 do CP 
1, aby rzeczywiście zapewnić innowacje i inteligentną transformację gospodarczą.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej;

skreśla się

Uzasadnienie

Przesunięcie celu „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” z CP 3 
do CP 2 przyczyni się do czynienia europejskich miast bardziej przyjaznymi dla środowiska. 
Jest to ważny krok na drodze do przystosowania się do zmiany klimatu w Europie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) wspieranie połączeń 
transportowych, w tym morskich, z 
peryferyjnymi i wyspiarskimi regionami 
Unii;
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) rozwijanie przedsiębiorczości 
społecznej i innowacji społecznych;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie klasyfikuje się pod 
względem dochodu narodowego brutto 
w następujący sposób:

Regiony klasyfikuje się pod względem 
produktu krajowego brutto w następujący 
sposób:

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie o wskaźniku 
dochodu narodowego brutto równym lub 
przekraczającym 100 % średniej UE 
(„grupa 1”);

a) regiony lepiej rozwinięte;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwa członkowskie o wskaźniku 
dochodu narodowego brutto równym lub 

b) regiony w okresie przejściowym;
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przekraczającym 75 % i niższym niż 100 
% średniej UE („grupa 2”);

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwa członkowskie o wskaźniku 
dochodu narodowego brutto niższym niż 
75 % średniej UE („grupa 3”).

c) regiony słabiej rozwinięte;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu wskaźnik 
dochodu narodowego brutto oznacza 
stosunek dochodu narodowego brutto 
danego państwa członkowskiego na 
mieszkańca, mierzonego według 
standardu siły nabywczej i obliczanego na 
podstawie danych Unii za okres 2014–
2016, do średniego dochodu narodowego 
brutto 27 państw członkowskich na 
mieszkańca, mierzonego według 
standardu siły nabywczej, w tym samym 
okresie odniesienia.

Do celów niniejszego artykułu klasyfikacji 
danego regionu w jednej z trzech kategorii 
regionów dokonuje się na podstawie 
stosunku PKB na mieszkańca każdego 
regionu, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych Unii za okres 2014–2016, do 
średniego PKB UE-27 w tym samym 
okresie odniesienia.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do programów w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” dla najbardziej oddalonych 

W odniesieniu do programów w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i
wzrostu” dla najbardziej oddalonych 



PE625.491v02-00 12/20 AD\1168110PL.docx

PL

regionów, regiony te klasyfikuje się do 
grupy 3.

regionów, regiony te klasyfikuje się jako 
regiony słabiej rozwinięte;

Uzasadnienie

W celu uproszczenia koncentracji tematycznej wsparcia z EFRR i zwiększenia jego 
elastyczności i operacyjności, w odpowiedniej klasyfikacji proponuje się tylko 2 kategorie 
państw. Próg określający ustala się na poziomie 90 % średniej UE wskaźnika dochodu 
narodowego brutto poprzez analogię do kryteriów kwalifikowalności dla Funduszu Spójności 
(rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, art. 102 ust. 3)

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwa członkowskie z grupy 1 
przeznaczają co najmniej 85 % całkowitej 
kwoty swoich środków z EFRR w ramach 
priorytetów innych niż pomoc techniczna 
na CP 1 i 2, w tym co najmniej 60 % na 
CP 1;

a) w regionach lepiej rozwiniętych co 
najmniej 75 % całkowitej kwoty środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przeznacza 
się w ramach priorytetów innych niż 
pomoc techniczna na CP 1 i 2, w tym co 
najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwa członkowskie z grupy 2 
przeznaczają co najmniej 45 % całkowitej 
kwoty swoich środków z EFRR w ramach 
priorytetów innych niż pomoc techniczna 
na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

b) w regionach w okresie 
przejściowym co najmniej 35 % całkowitej 
kwoty środków z EFRR na szczeblu 
krajowym przeznacza się w ramach 
priorytetów innych niż pomoc techniczna 
na CP 1, w tym co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwa członkowskie z grupy 3 
przeznaczają co najmniej 35 % całkowitej 
kwoty swoich środków z EFRR w ramach 
priorytetów innych niż pomoc techniczna 
na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2.

c) w regionach słabiej rozwiniętych
co najmniej 25 % całkowitej kwoty 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przeznacza się w ramach priorytetów 
innych niż pomoc techniczna na CP 1, w 
tym co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) pomoc techniczną. f) pomoc techniczną, w tym poprawę i 
rozwój administracyjnych umiejętności i 
kompetencji organów lokalnych w 
zakresie zarządzania tymi funduszami.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rozwój zrównoważonej, 
inteligentnej, intermodalnej i odpornej na 
zmianę klimatu mobilności na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
lepszy dostęp do sieci TEN-T i mobilność 
transgraniczną;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomoc techniczną. c) pomoc techniczną, w tym poprawę i 
rozwój administracyjnych umiejętności i 
kompetencji organów lokalnych w 
zakresie zarządzania tymi funduszami.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednią równowagę między 
inwestycjami, o których mowa w lit. a) i 
b).

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednią równowagę między 
inwestycjami, o których mowa w lit. a), b), 
ba) i bb).

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) inwestycje w infrastrukturę portów 
lotniczych, z wyjątkiem regionów 
najbardziej oddalonych;

e) inwestycje w infrastrukturę portów 
lotniczych, z wyjątkiem regionów 
najbardziej oddalonych i regionów 
cierpiących na skutek poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, 
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zgodnie z art. 174 TFUE;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) finansowanie zakupu taboru na 
potrzeby transportu kolejowego, 
z wyjątkiem, gdy jest to związane:

skreśla się

(i) z realizacją obowiązku świadczenia 
usługi publicznej będącej przedmiotem 
procedury przetargowej zgodnie 
z rozporządzeniem 1370/2007 wraz ze 
zmianami,

(ii) ze świadczeniem usług transportu 
kolejowego na liniach w pełni otwartych 
na konkurencję, w przypadku gdy 
beneficjent jest nowym operatorem 
kwalifikującym się do finansowania na 
podstawie rozporządzenia (UE) 2018/xxxx 
[rozporządzenie w sprawie InvestEU].

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ponadto w ramach Funduszu 
Spójności nie wspiera się inwestycji 
w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te 
nie są związane z promowaniem 
efektywności energetycznej lub
korzystania z odnawialnych źródeł energii.

2. Ponadto w ramach Funduszu 
Spójności nie wspiera się inwestycji 
w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te 
nie są związane z promowaniem 
efektywności energetycznej, korzystania 
z odnawialnych źródeł energii lub 
gospodarowania zasobami wodnymi.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 6 % środków z EFRR na 
poziomie krajowym w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc 
techniczną, przydziela się na 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
w postaci rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych lub innych 
narzędzi terytorialnych w ramach CP 5.

Co najmniej 10 % środków z EFRR na 
poziomie krajowym w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc 
techniczną, przydziela się na 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich 
w postaci rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych lub innych 
narzędzi terytorialnych w ramach CP 5.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie budowania potencjału; a) wspieranie budowania potencjału
na szczeblu niższym niż krajowy;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie wiedzy, opracowywania 
polityki i działań komunikacyjnych.

c) wspieranie wiedzy, ocen 
oddziaływania terytorialnego, 
opracowywania polityki i działań 
komunikacyjnych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Obszary o niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych

W ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych przez EFRR, 
obejmujących obszary o poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, 
o których mowa w art. 174 TFUE, należy 
zwracać szczególną uwagę na specyficzne 
trudności tych obszarów.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – Cel polityki 3 – RCO 34

Tekst proponowany przez Komisję

RCO 34 –
Dodatkowe 
zdolności w zakresie 
recyklingu odpadów

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu 
odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako 
surowce

RCR 49 – Odpady odzyskane

Poprawka

RCO 34 –
Dodatkowe 
zdolności w zakresie 
zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów i 
recyklingu odpadów

RCR -46 – Ilość wytwarzanych odpadów na mieszkańca

RCR -46a – Ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia i 
odzysku energii w przeliczeniu na mieszkańca

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu 
odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi
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RCR 47a – Bioodpady poddane recyklingowi

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako 
surowce

RCR 49 – Odpady odzyskane

RCR 49a – Ludność obsługiwana przez instalacje 
przygotowywania odpadów do ponownego użycia

RCR 49b – Odpady przygotowane do ponownego użycia zgodnie 
z definicją z art. 11a ust. 1 lit. b) dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów (UE) 2018/851

RCR 49c – Wskaźniki, które Komisja ustanowi do dnia 31 
marca 2019 r. w drodze aktów wykonawczych, służące do 
pomiaru ogólnych postępów we wdrażaniu środków 
zapobiegania powstawaniu odpadów (art. 9 ust. 7 dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów (UE) 2018/851)
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