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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, tworzy ramy, w które wpisuje 
się polityka spójności UE na okres 2014-2020.

Wniosek w sprawie rozporządzenia przewiduje skupienie finansowania na priorytetach 
związanych ze strategią „Europa 2020” na rzecz „inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Zawiera on listę tematycznych celów powiązanych z 
tymi priorytetami i zachęca do zintegrowanego planowania. 

Bardziej konkretnie Komisja określa we wspólnych ramach strategicznych główne działania, 
jakie należy wdrożyć, aby zrealizować te priorytety, wskazuje docelowe grupy społeczne i 
proponuje przykłady działań, określając szereg zasad mających zastosowanie do wszystkich 
funduszy (partnerstwa, wielopoziomowe sprawowanie rządów, promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja, zrównoważony rozwój itp.). 

Celem niniejszej opinii jest położenie akcentu na aspekty pominięte w rozporządzeniu, takie 
jak młodzi ludzie, wymiar kulturowy i sport.

Młodzi ludzie

O młodych ludziach jest mowa w załączniku IV dotyczącym uwarunkowań tematycznych ex 
ante, który w pkt 9 zawiera kwestie dotyczące przedwczesnego kończenia nauki, szkolnictwa 
wyższego i uczenia się przez całe życie. Należy podjąć dalej idące działania i dać 
pierwszeństwo potrzebom pokolenia, które znajduje się w centrum kryzysu, w szczególności 
poprzez potraktowanie organizacji zajmujących się problemami młodzieży jako kluczowych 
partnerów państw członkowskich. 

Aspekt kulturowy

Art. 167 ust. 4 TFUE stanowi, że „Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na 
podstawie innych postanowień Traktatów (…)”. Wniosek w sprawie rozporządzenia w 
sposób godny ubolewania pomija jednak wymiar kulturowy. Nie wspomina się o wkładzie 
kultury w lokalny i regionalny rozwój, nierozerwalnie związany z kwestiami edukacji, 
włączenia społecznego i innowacji, a w związku z tym ze strategią „Europa 2020”. 
Różnorodny wkład kultury w edukację i uczenie się poprzez rozwijanie umiejętności i 
fachowej wiedzy, w rozwój gospodarczy dzięki branży kulturalno-twórczej oraz we włączenie 
społeczne dzięki działaniom prewencyjnym skierowanym do marginalizowanych 
społeczności świadczy o tym, że projekty o dominancie kulturowej powinny znaleźć swoje 
miejsce w rozpatrywanych przepisach.

Sport
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Jak wskazano w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego (2011/2087(INI)) sport ma duże 
możliwości jako narzędzie wspierania spójności społecznej oraz równych szans w 
społeczeństwach europejskich. Należy więc rozpatrzyć niektóre projekty sportowe z myślą o 
wspieraniu grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, zwalczania zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki oraz dyskryminacji.

PODSUMOWANIE

Możliwość korzystania z wielu funduszy strukturalnych w celu finansowania danego 
projektu, jaką wprowadza wniosek w sprawie rozporządzenia, stanowi duży postęp i bez 
wątpienia będzie sprzyjał trwałości finansowanych działań. Aby ocenić wartość projektów i 
ich wyników, należałoby jednak określić szereg wskaźników nie tylko ilościowych. Komisja 
Europejska zaproponowała na przykład, aby w odniesieniu do programu „Kreatywna Europa” 
wprowadzić wskaźniki i utworzyć bazy danych pozwalające ocenić wpływ sektora kultury na 
rozwój gospodarczo-społeczny1.

Należy dodać, że polityka spójności bez wątpienia przynosi wyniki o namacalnych skutkach 
dla obywateli europejskich. Państwa członkowskie powinny przełożyć ten projekt na 
zrozumiałe i dostępne przepisy, odpowiadające potrzebom obywateli i gwarantujące 
dostrzegalności działań Unii Europejskiej.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisja Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o zawarcie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, publicznych i 
prywatnych partnerów gospodarczych i 
społecznych oraz podmiotów 

                                               
1 Ocena wpływu z dnia 23 listopada 2011 r. pkt 6.3 towarzysząca rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” oraz komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – program 
ramowy „Kreatywna Europa”
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społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych i 
organów odpowiedzialnych za promowanie
równości i niedyskryminacji. Celem 
takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych określających kodeks 
postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerów 
działających na rzecz ochrony środowiska, 
a także w różnych dziedzinach takich jak 
kultura, edukacja i młodzież, organizacji 
pozarządowych i organów 
odpowiedzialnych za promowanie 
równości i niedyskryminacji. Celem 
takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych określających kodeks 
postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Celem zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektów 
należy w każdym państwie członkowskim 
udostępnić jedną stronę internetową lub 
jeden portal internetowy zawierający 
informacje na temat wszystkich 
programów operacyjnych, włączając w to 
wykazy operacji wspieranych w ramach 
każdego programu operacyjnego.

(72) Celem zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektów 
należy w każdym państwie członkowskim 
udostępnić jedną stronę internetową lub 
jeden portal internetowy zawierający 
informacje na temat wszystkich 
programów operacyjnych, włączając w to 
wykazy operacji wspieranych w ramach 
każdego programu operacyjnego, tak aby 
proces dostępu do funduszy stał się mniej 
złożony.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
w sektorze ochrony środowiska, kultury, 
kształcenia, młodzieży i sportu, a także 
organizacje pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji 1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 

technologicznego, branży kultury i branży 
twórczej oraz innowacji;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) ochrona środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności wykorzystywania 
zasobów;

6) ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa przyrodniczego oraz 
wspieranie efektywnego wykorzystywania 
zasobów, również tych związanych z 
dziedzictwem historycznym, kulturowym, 
artystycznym i archeologicznym;

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem;

(9) promowanie włączenia społecznego 
oraz walka z ubóstwem i nierównościami 
społecznymi;

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie;

10) inwestowanie w edukację, kulturę, 
umiejętności, kwalifikacje i uczenie się 
przez całe życie, a także w szkolenie 
zawodowe, badania i innowacje oraz 
umiejętności cyfrowe;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) wspieranie dziedzictwa kulturowego 
i ochrona różnorodności kulturowej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kierowany przez lokalną społeczność w 
postaci lokalnych grup działania, w 
których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji 
ani sektor publiczny, ani żadna z grup 
interesu nie reprezentuje więcej niż 49 % 

b) kierowany przez lokalną społeczność w 
postaci lokalnych grup działania, w 
których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów kulturalnych i społeczno-
gospodarczych, przy czym na poziomie 
podejmowania decyzji ani sektor 
publiczny, ani żadna z grup interesu nie 
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głosów; reprezentuje więcej niż 49 % głosów;

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zaprojektowany z uwzględnieniem 
lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera 
elementy innowacyjne w kontekście 
lokalnym i zakłada tworzenie sieci 
kontaktów oraz, w stosownych 
przypadkach, współpracę.

d) zaprojektowany z uwzględnieniem 
lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera 
społeczne, kulturowe i edukacyjne 
elementy innowacyjne w kontekście 
lokalnym i zakłada wspieranie projektów w 
zakresie współpracy i rozwój sieci 
transterytorialnych.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwijanie potencjału podmiotów 
lokalnych do opracowywania i 
realizowania operacji;

a) rozwijanie potencjału podmiotów 
lokalnych do opracowywania i 
realizowania operacji, przy uwzględnieniu 
aspektów społeczno-kulturowych danego 
regionu z myślą o rozwijaniu fachowej 
innowacyjnej wiedzy, pozwalającej 
tworzyć nowe formy zatrudnienia na 
szczeblu lokalnym;

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego i operacji będących 
przedmiotem wsparcia oraz 
przeprowadzanie szczegółowych działań w 
zakresie oceny związanych ze strategią 
rozwoju lokalnego.

g) monitorowanie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego i operacji będących 
przedmiotem wsparcia oraz 
przeprowadzanie szczegółowych działań w 
zakresie oceny związanych ze strategią 
rozwoju lokalnego, uwzględniając 
jakościowy aspekt działań i ich wyniki w 
długoterminowej perspektywie.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
przedstawicieli partnerów. Każdy członek 
komitetu monitorującego ma prawo głosu.

Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
partnerów, o których mowa w art. 5.
Każdy członek komitetu 
monitorującego ma prawo głosu.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w rozbiciu na przedziały 
wiekowe w regionach słabiej rozwiniętych 
i w regionach w okresie przejściowym;

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia i wskaźnik 
zatrudnienia w rozbiciu na przedziały
wiekowe, poziom wykształcenia i gęstość 
zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, osób 
młodych i niepełnosprawnych oraz 
orientacyjny przydział środków;

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 6 – kolumny 2 i 3 – podpunkt 6.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Uwarunkowania ex ante Kryteria, które należy 
spełnić

Poprawka Parlamentu

Uwarunkowania ex ante Kryteria, które należy 
spełnić

(6.2a) Sektor dziedzictwa 
kulturowego: opracowanie 
projektów mających na celu 
ochronę, przekazywanie, 
promocję i rozwój materialnego 
i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego.

– wprowadza się 
skuteczne instrumenty na 
szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, 
aby kultura, w 
szczególności w 
regionach o silnej 
specyfice, mogła stać się 
wektorem rozwoju 
gospodarczego, w 
szczególności dzięki 
branży kulturalno-
twórczej oraz turystyce;
– prowadzi się działania 
mające na celu 
wykorzystanie 
różnorodności kulturowo-
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językowej oraz całego 
dziedzictwa żywego Unii, 
aby podjąć wyzwania 
związane z dostępem do 
kultury, aktywnym 
udziałem w życiu 
społecznym oraz 
włączeniem społecznym.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 8 – podpunkt 8.1 – kolumna 3 – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria, które należy spełnić Kryteria, które należy spełnić
– proponują szkolenia umożliwiające 
nabycie umiejętności o charakterze 
ogólnym, ułatwiające dostęp do trwałych 
miejsc pracy.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 9 – podpunkt 9.1 – kolumna 3 – tiret drugie – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria, które należy spełnić Kryteria, które należy spełnić
– ma charakter międzysektorowy i 
obejmuje oraz koordynuje wszystkie 
sektory polityki oraz zainteresowane 
podmioty, które są istotne z punktu 
widzenia zjawiska przedwczesnego 
zakończenia nauki.

– ma charakter międzysektorowy i 
obejmuje oraz koordynuje wszystkie 
sektory polityki oraz zainteresowane 
podmioty, w szczególności w dziedzinie 
kultury, sztuki i sportu, które są istotne z 
punktu widzenia zjawiska przedwczesnego 
zakończenia nauki.
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