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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wniosek Komisji Europejskiej

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności określa cele istotne dla wdrażania EFRR 
i Funduszu Spójności.

Rozporządzenie to przewiduje koncentrację tematyczną na szczeblu krajowym w celu 
stworzenia ram wdrażania funduszy. W tych ramach Komisja Europejska proponuje, aby 
większość środków (65 % – 85 %) była przeznaczona na realizację celów strategicznych nr 1 
(„Bardziej inteligentna Europa”) i nr 2 („Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa”), określonych w europejskim rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów 
dotyczących wszystkich funduszy europejskich. 

W omawianym rozporządzeniu określono również ograniczony wykaz działań 
niekwalifikowalnych, które nie są objęte zakresem interwencji funduszy.

Wreszcie, w omawianym rozporządzeniu określono zestaw wskaźników służących 
monitorowaniu oraz podejścia, które należy stosować do poszczególnych obszarów, w tym do 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz do regionów najbardziej oddalonych.

2. Propozycje sprawozdawczyni

Zważywszy, że regiony są w stanie najlepiej określać swoje potrzeby i priorytety, a także aby 
zachęcać do zdecentralizowanego zarządzania przy wdrażaniu funduszy europejskich, 
sprawozdawczyni proponuje utrzymanie koncentracji tematycznej na szczeblu regionalnym, 
zamiast przenoszenia jej na szczebel krajowy, jak przewiduje omawiane rozporządzenie.

Aby zapewnić regionom większą swobodę przy wykorzystywaniu środków z EFRR, 
sprawozdawczyni proponuje też rozszerzenie koncentracji tematycznej na inne cele 
strategiczne. W związku z tym – zważywszy, że transport odgrywa centralną rolę w realizacji 
priorytetowych celów UE – sprawozdawczyni proponuje objęcie koncentracją tematyczną 
celu strategicznego nr 3, „Lepiej połączona Europa”.

Ponadto aby zapewnić regionom większą elastyczność we wspieraniu innych celów 
strategicznych, sprawozdawczyni proponuje ograniczenie minimalnej części środków 
przeznaczonych na cel strategiczny nr 1 („Bardziej inteligentna Europa”) z 60 % do 30 % 
w przypadku regionów najbardziej rozwiniętych, z 45 % do 30 % w przypadku regionów
w okresie przejściowym, oraz z 35 % do 20 % w przypadku regionów najsłabiej 
rozwiniętych.

Zważywszy, że transport odgrywa centralną rolę w realizacji priorytetowych celów Unii 
Europejskiej, sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie nowych celów szczegółowych 
związanych z transportem:

 cel szczegółowy związany z inteligentną mobilnością i jakością usług transportowych 
w ramach celu strategicznego nr 1 („Bardziej inteligentna Europa”);
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 cel szczegółowy związany ze zrównoważoną mobilnością w ramach celu 
strategicznego nr 2 („Europa bardziej przyjazna dla środowiska”);

 cel szczegółowy związany z finansowaniem funduszu sprawiedliwej transformacji 
w ramach celu strategicznego nr 2 („Europa bardziej przyjazna dla środowiska”);

 cel szczegółowy związany z mobilnością prowadzącą do spójności terytorialnej 
w ramach celu strategicznego nr 3 („Lepiej połączona Europa”);

 cel szczegółowy związany z dostępem do publicznych usług transportowych
w ramach celu strategicznego nr 4 („Europa o silniejszym wymiarze społecznym ”).

Sprawozdawczyni proponuje również skreślenie niektórych przepisów ograniczających 
wykorzystywanie EFRR w przypadku regionalnych portów lotniczych i taboru kolejowego, 
aby sprzyjać wykorzystywaniu EFRR w dziedzinie transportu.

Wreszcie, sprawozdawczyni wnosi poprawki mające wspierać synergię między EFRR, 
Funduszem Spójności i pozostałymi instrumentami budżetu Unii Europejskiej z myślą 
o finansowaniu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

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 

(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 
pozbawioną barier dostępność zgodnie 



AD\1171145PL.docx 5/31 PE626.999v04-00

PL

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 
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.

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, 
zmniejszenia rozbieżności między 
regionami i promowania równości kobiet 
i mężczyzn, oraz do uwzględniania 
perspektywy płci, a także do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
narodowość, 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 zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego 
w sprawie zmian klimatu 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnego 
wsparcia na rzecz zrównoważonego 
rozwoju oraz 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 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świecie rosnących 
współzależności, w obliczu zmian 
demograficznych i migracji, polityka 
migracyjna Unii w oczywisty sposób 
wymaga wspólnego podejścia, 
opierającego się na synergii 
i komplementarności różnych 
instrumentów finansowania. W celu 

(8) W świecie rosnących 
współzależności, w obliczu zmian 
demograficznych i migracji, polityka 
migracyjna Unii w oczywisty sposób 
wymaga wspólnego podejścia, 
opierającego się na synergii 
i komplementarności różnych 
instrumentów finansowania. W celu 
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zapewnienia spójnego, skutecznego 
i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków 
na rzecz solidarności i podziału 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi w zakresie zarządzania 
migracjami EFRR powinien udzielać 
wsparcia sprzyjającego długoterminowej 
integracji migrantów.

zapewnienia spójnego, skutecznego 
i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków 
na rzecz solidarności i podziału 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi w zakresie zarządzania 
migracjami EFRR i Fundusz Spójności 
powinny udzielać wsparcia sprzyjającego 
długoterminowej integracji migrantów.

Poprawka 3

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 nowym wyzwaniom, zapewnianiu 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i 
spójności 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.

Poprawka 4

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 

(10) Ponadto inwestycje realizowane w
ramach EFRR powinny przyczyniać się do 
rozwoju transeuropejskich sieci 
infrastruktury transportowej oraz 
kompleksowej sieci szerokopasmowej 
infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości 
oraz do wspierania czystej, bezpiecznej i



AD\1171145PL.docx 7/31 PE626.999v04-00

PL

miejskiej. zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej.

Poprawka 5

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 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 

(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”, „Bardziej przyjazna 
dla środowiska niskoemisyjna Europa”, 
„Lepiej połączona Europa” i „Europa
o silniejszym wymiarze społecznym”. Tę 
koncentrację tematyczną należy osiągnąć 
na poziomie regionalnym, dopuszczając 
elastyczność na poziomie poszczególnych 
programów.
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regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka 6

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 
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 i EFRR 
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, bezpieczeństwo 
istniejących tuneli i mostów, 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+.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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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 i 
EFRR w ramach zarówno zarządzania 
dzielonego, jak i – w przypadku 
instrumentu „Łącząc Europę” –
zarządzania bezpośredniego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Ponadto, aby zapewnić optymalną 
wartość dodaną inwestycji finansowanych 
w całości lub części z budżetu Unii w 
dziedzinie transportu, należy dążyć do 
synergii między EFRR a instrumentami 
zarządzanymi bezpośrednio, takimi jak 
instrument „Łącząc Europę”, oraz 
instrumentami finansowymi przyszłego 
programu InvestEU.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Szczególną uwagę należy zwrócić 
na regiony najbardziej oddalone poprzez 
przyjęcie na podstawie art. 349 TFUE 
środków przewidujących dodatkowy 
przydział na te regiony, aby 
skompensować dodatkowe koszty 
ponoszone w nich w wyniku jednego lub 
kilku trwałych ograniczeń, o których mowa 
w art. 349 TFUE, takich jak oddalenie, 
charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, 
trudna topografia i klimat oraz zależność 

(27) Szczególną uwagę należy zwrócić
na regiony najbardziej oddalone poprzez 
przyjęcie na podstawie art. 349 TFUE 
środków przewidujących dodatkowy 
przydział na te regiony, aby 
skompensować dodatkowe koszty 
ponoszone w nich w wyniku jednego lub 
kilku trwałych ograniczeń, o których mowa 
w art. 349 TFUE, takich jak oddalenie, 
charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, 
trudna topografia i klimat oraz zależność 
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gospodarcza od niewielkiej liczby 
produktów, w sytuacji gdy trwały charakter 
i łączne występowanie tych czynników 
poważnie ogranicza rozwój tych regionów. 
Środki z tego dodatkowego przydziału 
mogą być przeznaczane na inwestycje, 
koszty operacyjne oraz zobowiązania 
z tytułu świadczenia usług publicznych, 
mające na celu skompensowanie 
dodatkowych kosztów spowodowanych 
takimi ograniczeniami. Pomoc operacyjna 
może obejmować pokrycie wydatków na 
usługi transportu towarowego i pomoc na 
rozpoczęcie działalności w zakresie usług 
transportowych, a także pokrycie 
wydatków na operacje związane 
z ograniczeniami w przechowywaniu, 
z nadmierną wielkością i konserwacją 
narzędzi produkcyjnych oraz niedostatkiem 
kapitału ludzkiego na lokalnym rynku. 
W celu ochrony integralności rynku 
wewnętrznego, analogicznie do wszystkich 
operacji współfinansowanych przez EFRR 
lub Fundusz Spójności, wszelkie wsparcie 
ze środków EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej i inwestycyjnej 
w regionach najbardziej oddalonych 
powinno być zgodne z zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE.

gospodarcza od niewielkiej liczby 
produktów, w sytuacji gdy trwały charakter 
i łączne występowanie tych czynników 
poważnie ogranicza rozwój tych regionów. 
Środki z tego dodatkowego przydziału 
mogą być przeznaczane na inwestycje, 
koszty operacyjne oraz zobowiązania 
z tytułu świadczenia usług publicznych, 
mające na celu skompensowanie 
dodatkowych kosztów spowodowanych 
takimi ograniczeniami. Pomoc operacyjna 
może obejmować pokrycie wydatków na 
usługi transportu towarowego, logistykę 
ekologiczną, zarządzanie mobilnością
i pomoc na rozpoczęcie działalności 
w zakresie usług transportowych, a także 
pokrycie wydatków na operacje związane 
z ograniczeniami w przechowywaniu, 
z nadmierną wielkością i konserwacją 
narzędzi produkcyjnych oraz niedostatkiem 
kapitału ludzkiego na lokalnym rynku. 
W celu ochrony integralności rynku 
wewnętrznego, analogicznie do wszystkich 
operacji współfinansowanych przez EFRR 
lub Fundusz Spójności, wszelkie wsparcie 
ze środków EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej i inwestycyjnej 
w regionach najbardziej oddalonych 
powinno być zgodne z zasadami pomocy 
państwa określonymi w art. 107 i 108 
TFUE.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zwiększenie potencjału w zakresie 
badań i innowacji oraz wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii;

(i) wspieranie potencjału w zakresie 
badań i innowacji oraz wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla 
obywateli, przedsiębiorstw i rządów;

(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla 
obywateli, przedsiębiorstw i rządów oraz 
udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) sprzyjanie wzrostowi i 
konkurencyjności MŚP;

(iii) sprzyjanie wzrostowi, 
konkurencyjności i trwałości MŚP;

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) rozwój inteligentnych, 
bezpiecznych i interoperacyjnych środków 
transportu;

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) wspieranie mobilności 
niskoemisyjnej i multimodalnej;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) wspieranie strukturalnych zmian w 
zakresie niskoemisyjnego wytwarzania 
energii;

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) udoskonalanie sieci połączeń 
cyfrowych;

(i) udoskonalanie sieci połączeń
cyfrowych i połączeń transgranicznych;

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwój zrównoważonej, 
inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej 
sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu;

(ii) rozwój zrównoważonej, 
inteligentnej, bezpiecznej, chronionej i
intermodalnej sieci TEN-T odpornej na 
zmianę klimatu;

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) rozwój zrównoważonej, 
inteligentnej i intermodalnej mobilności 
odpornej na zmianę klimatu na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do sieci TEN-T 
i mobilności transgranicznej;

(iii) rozwój zrównoważonej, 
inteligentnej, bezpiecznej, chronionej i
intermodalnej mobilności odpornej na 
zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym poprawę 
dostępu do sieci TEN-T, mobilności 
transgranicznej i połączeń z regionami 
najbardziej oddalonymi;



AD\1171145PL.docx 13/31 PE626.999v04-00

PL

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej;

(iv) wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej i dostępnej mobilności 
miejskiej, w tym ruchu pieszego, 
rowerowego, transportu publicznego i 
mobilności wspólnej;

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) poprawa dostępu do sprzyjających 
włączeniu społecznemu publicznych usług 
transportu o wysokiej jakości;

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) zapewnienie równego dostępu do 
opieki zdrowotnej poprzez rozwój 
infrastruktury, w tym podstawowej opieki 
zdrowotnej;

(iv) zapewnienie równego dostępu do 
opieki zdrowotnej poprzez rozwój 
infrastruktury, w tym podstawowej opieki 
zdrowotnej, w tym na obszarach 
wiejskich;

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspieranie zintegrowanego 
rozwoju społecznego, gospodarczego 

(i) wspieranie zintegrowanego 
rozwoju społecznego, gospodarczego i
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i środowiskowego, dziedzictwa 
kulturowego i bezpieczeństwa na 
obszarach miejskich;

środowiskowego, dziedzictwa 
kulturowego, sektora turystycznego i
bezpieczeństwa na obszarach miejskich;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspieranie zintegrowanego 
lokalnego rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, 
dziedzictwa kulturowego oraz 
bezpieczeństwa, w tym na obszarach 
wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.

(ii) wspieranie zintegrowanego 
lokalnego rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, 
dziedzictwa kulturowego i sektora 
turystycznego oraz bezpieczeństwa, w tym 
na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i w 
regionach najbardziej oddalonych, m.in. 
w ramach rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) przyjęcie środków sprzyjających 
atrakcyjności turystycznej regionów i 
terytoriów promujących zrównoważoną 
turystykę;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do programów 
wdrażanych w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” całość 
środków z EFRR w każdym państwie 
członkowskim koncentruje się na szczeblu 

1. W odniesieniu do programów 
wdrażanych w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” całość 
środków z EFRR w każdym państwie 
członkowskim koncentruje się na szczeblu 
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krajowym zgodnie z ust. 3 i 4. regionalnym zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do koncentracji 
tematycznej wsparcia dla państw 
członkowskich, w których znajdują się 
regiony najbardziej oddalone – środki z 
EFRR przeznaczone wyraźnie na programy 
dla regionów najbardziej oddalonych 
traktuje się oddzielnie od środków EFRR 
przydzielonych na wszystkie pozostałe 
regiony.

2. W odniesieniu do koncentracji 
tematycznej wsparcia dla najbardziej 
oddalonych regionów państw 
członkowskich, środki z EFRR 
przeznaczone wyraźnie na programy dla 
regionów najbardziej oddalonych traktuje 
się oddzielnie od środków EFRR 
przydzielonych na wszystkie pozostałe 
regiony.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Regiony klasyfikuje się zgodnie z art. 102 
rozporządzenia (UE) 2018/xxx [nowe 
rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]:

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

a) regiony słabiej rozwinięte, których 
PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % 
średniego PKB UE-27 („regiony słabiej 
rozwinięte”);

b) państwa członkowskie o wskaźniku 
dochodu narodowego brutto równym lub 
przekraczającym 75 % i niższym niż 
100 % średniej UE („grupa 2”);

b) regiony w okresie przejściowym, 
których PKB na mieszkańca wynosi 
między 75 % a 100 % średniego PKB UE-
27 („regiony w okresie przejściowym”);

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

c) regiony lepiej rozwinięte, których 
PKB na mieszkańca jest wyższy niż 100 % 
średniego PKB UE-27 („regiony lepiej 
rozwinięte”).
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Poprawka 28

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.

skreśla się

Poprawka 29

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 
regionów, regiony te klasyfikuje się do 
grupy 3.

W odniesieniu do programów w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” dla najbardziej oddalonych 
regionów, regiony te klasyfikuje się do 
grupy „regionów słabiej rozwiniętych”.

Poprawka 30

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) państwa członkowskie z grupy 1 
przeznaczają co najmniej 60 % całkowitej 
kwoty swoich środków z EFRR w ramach 
priorytetów innych niż pomoc techniczna 
na CP 1 i 2;
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Poprawka 31

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) państwa członkowskie z grupy 2 
przeznaczają co najmniej 20 % całkowitej 
kwoty swoich środków z EFRR w ramach 
priorytetów innych niż pomoc techniczna 
na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2; 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c

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) państwa członkowskie z grupy 3 
przeznaczają co najmniej 15 % całkowitej 
kwoty swoich środków z EFRR w ramach 
priorytetów innych niż pomoc techniczna 
na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inwestycje w infrastrukturę; a) inwestycje w infrastrukturę, 
szczególnie europejską wartość dodaną w 
zakresie transportu, energii i 
transeuropejskich sieci cyfrowych oraz 
poprawę bezpieczeństwa istniejącej 
infrastruktury transportowej, takiej jak 
mosty i tunele;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) inwestycje w zrównoważoną 
mobilność miejską, a także transport 
publiczny i ścieżki rowerowe;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) finansowanie zakupu taboru na 
potrzeby transportu kolejowego;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście realizacji celu 
szczegółowego w ramach CP 1, 
określonego w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), 
wsparcia z EFRR udziela się również na 
szkolenie, uczenie się przez całe życie 
i działalność edukacyjną.

W kontekście realizacji celu 
szczegółowego w ramach CP 1, 
określonego w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), 
oraz celu szczegółowego CP 4, 
określonego w art. 2 ust. 2 lit. d), wsparcia 
z EFRR udziela się również na szkolenie, 
uczenie się przez całe życie i działalność 
edukacyjną.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kwota przeniesiona z EFRR do 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wykorzystywana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie instrumentu 
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„Łącząc Europę”].

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) inwestycje w TEN-T; b) inwestycje w TEN-T i 
zrównoważoną mobilność;

Poprawka 39

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;

skreśla się

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) inwestycje w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych;

g) inwestycje w instalacje 
przetwarzania odpadów resztkowych, z 
wyjątkiem regionów najbardziej 
oddalonych;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) finansowanie zakupu taboru na 
potrzeby transportu kolejowego, 

skreśla się
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z wyjątkiem, gdy jest to związane:

(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 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
sprawozdawczości określonymi w art. [38 
ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia 
finansowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
informacje na temat wyników zgodnie 
z załącznikiem II.

3. Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
sprawozdawczości określonymi w art. [38 
ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia 
finansowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
informacje na temat wyników zgodnie 
z załącznikiem II. Informacje te 
umożliwiają też jakościową ocenę 
postępów w realizacji celów 
szczegółowych wymienionych w art. 2.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach EFRR wspiera się 
zintegrowany rozwój terytorialny 
w oparciu o strategie terytorialne, zgodnie 
z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx 
[nowe RWP], koncentrujące się na 
obszarach miejskich („zrównoważony 
rozwój obszarów miejskich”) w ramach 

1. W ramach EFRR wspiera się 
zintegrowany rozwój terytorialny 
w oparciu o strategie terytorialne, zgodnie 
z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx 
[nowe RWP], koncentrujące się na 
obszarach miejskich („zrównoważony 
rozwój obszarów miejskich” i „plany 
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programów objętych oboma celami, 
o których mowa w art. 4 ust. 2 tego 
rozporządzenia.

zrównoważonej mobilności miejskiej”) 
w ramach programów objętych oboma 
celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 tego 
rozporządzenia.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkową alokację środków 
o specjalnym przeznaczeniu na regiony 
najbardziej oddalone wykorzystuje się do 
skompensowania dodatkowych kosztów 
ponoszonych w tych regionach wskutek 
jednego lub kilku stałych ograniczeń ich 
rozwoju, o których mowa w art. 349 
TFUE.

1. Art. 3 nie ma zastosowania do 
dodatkowej alokacji środków o 
specjalnym przeznaczeniu na regiony 
najbardziej oddalone. Dodatkową alokację 
środków o specjalnym przeznaczeniu na 
regiony najbardziej oddalone wykorzystuje 
się do skompensowania dodatkowych 
kosztów ponoszonych w tych regionach 
wskutek jednego lub kilku stałych 
ograniczeń ich rozwoju, o których mowa 
w art. 349 TFUE.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 
1 EFRR może wspierać inwestycje 
produkcyjne w przedsiębiorstwach w 
regionach najbardziej oddalonych, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – punkt 1 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bardziej inteligentna Europa dzięki 1. Konkurencyjna i bardziej
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wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej

inteligentna Europa dzięki poprawie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz wspieraniu innowacyjnej 
i inteligentnej transformacji gospodarczej

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki Produkty Rezultaty

(1) (2) (3)

3. Lepiej połączona 
Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych

RCO 43 – Długość 
nowych dróg objętych 
wsparciem – TEN-T

RCR 55 – Użytkownicy 
nowo wybudowanych, 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg

RCO 44 – Długość 
nowych dróg objętych 
wsparciem – inne

RCR 56 – Oszczędność 
czasu dzięki 
udoskonalonej 
infrastrukturze drogowej

RCO 45 – Długość dróg 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych –
TEN-T

RCR 101 – Oszczędność 
czasu dzięki 
udoskonalonej 
infrastrukturze kolejowej

RCO 46 – Długość dróg 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych – inne

RCR 57 – Długość 
czynnych linii kolejowych 
wyposażonych 
w europejski system 
zarządzania ruchem 
kolejowym

RCO 47 – Długość 
nowych linii kolejowych 
objętych wsparciem –
TEN-T

RCR 58 – Roczna liczba 
pasażerów na 
wspieranych liniach 
kolejowych

RCO 48 – Długość 
nowych linii kolejowych 
objętych wsparciem –
inne

RCR 59 – Transport 
towarowy koleją

RCO 49 – Długość linii RCR 60 – Transport 
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kolejowych 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych –
TEN-T

towarowy śródlądowymi 
drogami wodnymi

RCO 50 – Długość linii 
kolejowych 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych – inne

RCO 51 – Długość 
nowych lub 
zmodernizowanych 
śródlądowych dróg 
wodnych – TEN-T

RCO 52 – Długość 
nowych lub 
zmodernizowanych 
śródlądowych dróg 
wodnych – inne

RCO 53 – Stacje i obiekty 
kolejowe – nowe lub 
zmodernizowane

RCO 54 – Połączenia 
intermodalne – nowe lub 
zmodernizowane

RCO 100 – Liczba 
wspieranych portów

RCO 55 – Długość 
nowych linii 
tramwajowych i linii 
metra

RCR 62 – Roczna liczba 
pasażerów transportu 
publicznego

RCO 56 – Długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii 
metra

RCR 63 – Roczna liczba 
użytkowników nowych / 
zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii 
metra

RCO 57 – Ekologiczny 
tabor transportu 
publicznego

RCR 64 – Roczna liczba 
użytkowników 
infrastruktury 
przeznaczonej specjalnie 
dla rowerów

RCO 58 – Infrastruktura 
przeznaczona specjalnie 
dla rowerów objęta 
wsparciem



PE626.999v04-00 24/31 AD\1171145PL.docx

PL

RCO 59 – Infrastruktura 
paliw alternatywnych 
(punkty tankowania / 
ładowania) objęta 
wsparciem

Poprawka

Cel polityki Produkty Rezultaty

(1) (2) (3)

3. Lepiej połączona 
Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych

RCO 43 – Długość 
nowych dróg objętych 
wsparciem – TEN-T

RCR 55 – Użytkownicy 
nowo wybudowanych, 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg

RCO 44 – Długość 
nowych dróg objętych 
wsparciem – inne

RCR 56 – Oszczędność 
czasu dzięki 
udoskonalonej 
infrastrukturze drogowej

RCO 45 – Długość dróg 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych –
TEN-T

RCR 101 – Oszczędność 
czasu dzięki 
udoskonalonej 
infrastrukturze kolejowej 

RCO 46 – Długość dróg 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych – inne

– liczba mostów i tuneli 
drogowych i kolejowych, 
które są kontrolowane co 
trzy lata i są utrzymywane 
w dobrym stanie ze 
względu na 
bezpieczeństwo

RCO 47 – Długość 
nowych linii kolejowych 
objętych wsparciem –
TEN-T

RCO 48 – Długość 
nowych linii kolejowych 
objętych wsparciem –
inne 

RCO 49 – Długość linii 
kolejowych 
przebudowanych lub 

RCR 57 – Długość 
czynnych linii kolejowych 
wyposażonych w 
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zmodernizowanych –
TEN-T 

europejski system 
zarządzania ruchem 
kolejowym, w tym 
transgranicznych 
połączeń kolejowych 
wyposażonych w systemy 
ERTMS

RCO 50 – Długość linii 
kolejowych 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych – inne 

RCO 51 – Długość 
nowych lub 
zmodernizowanych 
śródlądowych dróg 
wodnych – TEN-T

RCR 58 – Roczna liczba 
pasażerów na 
wspieranych liniach 
kolejowych na 
odległościach poniżej 50 
km, między 50 km a 300 
km i powyżej 300 km

RCO 52 – Długość 
nowych lub 
zmodernizowanych 
śródlądowych dróg 
wodnych – inne

RCO 53 – Stacje i obiekty 
kolejowe – nowe lub 
zmodernizowane 

RCR 59 – Transport 
towarowy koleją

– w tym liczba takich 
stacji kolejowych 
odpowiadających 
rozporządzeniu Komisji w 
sprawie dostępności 
systemu kolei

– liczba wagonów 
towarowych 
wyposażonych we 
wstawki hamulcowe typu 
LL służące redukcji 
hałasu

RCO 54 – Połączenia 
intermodalne – nowe lub 
zmodernizowane

RCR 60 – Transport 
towarowy śródlądowymi 
drogami wodnymi

RCO 100 – Liczba 
wspieranych portów

RCO 55 – Długość 
nowych linii 
tramwajowych i linii 
metra

RCO 56 – Długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii 

RCR 62 – Roczna liczba 
pasażerów transportu 
publicznego
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metra

RCO 57 – Ekologiczny 
tabor transportu 
publicznego

RCR 63 – Roczna liczba 
użytkowników nowych / 
zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii 
metra

RCO 58 – Infrastruktura 
przeznaczona specjalnie 
dla pieszych i rowerów 
objęta wsparciem

– roczna liczba rowerów

RCO 59 – Infrastruktura 
paliw alternatywnych 
(punkty tankowania / 
ładowania) objęta 
wsparciem

– udział w rynku 
intermodalnym (podział 
zadań przewozowych) 
użytkowników 
prywatnych samochodów, 
transportu publicznego 
(metro – tramwaj –
autobus), wspólnego 
użytkowania 
samochodów, rowerów i 
pieszych

RCO 60 – Miasta 
z nowym lub 
zmodernizowanym 
cyfrowym systemem 
transportu miejskiego

RCR 64 – Roczna liczba 
użytkowników 
infrastruktury 
przeznaczonej specjalnie 
dla pieszych i rowerów

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki Produkty Rezultaty

(1) (2) (3)

5. Europa bliżej obywateli 
dzięki wspieraniu 
zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju 
obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw 
lokalnych

RCO 74 – Ludność objęta 
strategiami 
zintegrowanego rozwoju 
obszarów miejskich

RCR 76 – Podmioty 
zaangażowane 
w opracowanie i realizację 
strategii rozwoju 
obszarów miejskich
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RCO 75 – Zintegrowane 
strategie rozwoju 
obszarów miejskich

RCR 77 – Turyści 
odwiedzający wspierane 
obiekty* 

RCO 76 – Projekty 
współpracy

RCR 78 – Użytkownicy 
korzystający z obiektów 
kulturalnych objętych 
wsparciem

RCO 77 – Pojemność 
objętych wsparciem 
obiektów kulturalnych i 
turystycznych

Poprawka

Cel polityki Produkty Rezultaty

(1) (2) (3)

5. Europa bliżej obywateli 
dzięki wspieraniu 
zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju 
obszarów miejskich, 
wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw 
lokalnych

RCO 74 – Ludność objęta 
strategiami 
zintegrowanego rozwoju 
obszarów miejskich

RCR 76 – Podmioty 
zaangażowane 
w opracowanie i realizację 
strategii rozwoju 
obszarów miejskich

– liczba istniejących 
„planów zrównoważonej 
mobilności miejskiej”

RCR 77 – Turyści 
odwiedzający wspierane 
obiekty* 

RCO 75 – Zintegrowane 
strategie rozwoju 
obszarów miejskich

RCO 76 – Projekty 
współpracy

– projekty w zakresie 
zrównoważonej turystyki, 
w których można wskazać 
sytuację korzystną 
zarówno dla turystów, jak 
i mieszkańców

RCO 77 – Pojemność 
objętych wsparciem 
obiektów turystyki 
kulturalnej, 
przyrodniczej, 
historycznej i 
przemysłowej

RCR 78 – Użytkownicy 
korzystający z obiektów 
kulturalnych i 
ekoturystyki objętych 
wsparciem
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela 1 – punkt 1 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bardziej inteligentna Europa dzięki 
wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej

1. Konkurencyjna i bardziej 
inteligentna Europa dzięki poprawie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz wspieraniu innowacyjnej 
i inteligentnej transformacji gospodarczej

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki Produkty Rezultaty

(1) (3) (4)

3. Lepiej połączona 
Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych

CCO 14 – Sieć drogowa 
TEN-T: drogi nowe 
i zmodernizowane

CCR 13 – Oszczędność 
czasu dzięki 
udoskonalonej 
infrastrukturze drogowej

CCO 15 – Sieć kolejowa 
TEN-T: linie kolejowe 
nowe i zmodernizowane

CCR 14 – Roczna liczba 
pasażerów korzystających 
z ulepszonego transportu 
kolejowego

CCO 16 – Rozbudowa 
i modernizacja linii 
tramwajowych i linii 
metra

CCR 15 – Roczna liczba 
użytkowników 
korzystających z nowych 
i zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii 
metra

Poprawka

Cel polityki Produkty Rezultaty

(1) (3) (4)

3. Lepiej połączona 
Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności 

CCO 14 – Sieć drogowa 
TEN-T: drogi nowe 

CCR 13 – Oszczędność 
czasu dzięki 
udoskonalonej 
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i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych

i zmodernizowane infrastrukturze drogowej

– zwiększenie natężenia 
ruchu poprzez rozbudowę 
infrastruktury drogowej

CCO 15 – Sieć kolejowa 
TEN-T: linie kolejowe 
nowe i zmodernizowane

– liczba transgranicznych 
kolejowych połączeń 
regionalnych, które 
zostały zlikwidowane lub 
zdemontowane 
(brakujące ogniwa)

CCR 14 – Roczna liczba 
pasażerów korzystających 
z ulepszonego transportu 
kolejowego

– liczba transgranicznych 
połączeń kolejowych, 
które stanowiły brakujące 
ogniwa i zostały 
ponownie utworzone

CCO 16 – Rozbudowa 
i modernizacja linii 
tramwajowych i linii 
metra, a także 
infrastruktury dla 
pieszych i rowerzystów

CCR 15 – Roczna liczba 
użytkowników 
korzystających z nowych 
i zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii 
metra, a także liczba 
pieszych i rowerzystów
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