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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka spójności jest istotnym elementem rozwoju Unii Europejskiej i odgrywa kluczową 
rolę w wypełnianiu celów strategii „Europa 2020”. Omawiany wniosek stanowi część 
obszerniejszego pakietu ustawodawczego przedstawionego przez Komisję, w którym 
przewidziano istotne zmiany w zakresie tworzenia i wdrażania polityki spójności, służące 
zwiększeniu jej wpływu na realizację priorytetów europejskich. Te nowe ramy mają za cel 
stworzenie wspólnego zbioru podstawowych przepisów dotyczących wszystkich 
instrumentów strukturalnych. Definiują one listę celów tematycznych zgodnych ze strategią 
„Europa 2020”, ustanawiając także przepisy dotyczące uwarunkowań i oceny skuteczności 
działań, ustaleń w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, oceny, zarządzania i kontroli.

W tym kontekście wniosek zawiera szczegółowe przepisy dotyczące Funduszu Spójności –
instrumentu strukturalnego, który wspiera państwa członkowskie o dochodzie narodowym 
brutto (NDB) na mieszkańca poniżej 90% średniej EU-27 w inwestowaniu w transeuropejską 
sieć transportową.

Rozporządzenie określa zakres interwencji Funduszu Spójności: zgodnie z wnioskiem 
Komisji, w dziedzinie środowiska Fundusz Spójności wspiera przejście do gospodarki 
niskoemisyjnej we wszystkich sektorach, inwestycje na rzecz dostosowania do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ryzyku, inwestycje w sektor gospodarki wodnej i sektor odpadów 
oraz w środowisko miejskie. Inwestycje w dziedzinie energii również kwalifikują się do 
wsparcia, o ile niosą ze sobą faktyczne korzyści dla środowiska, na przykład w postaci 
promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii. W 
dziedzinie transportu Fundusz Spójności wspiera inwestycje w transeuropejskie sieci 
transportowe, niskoemisyjne systemy transportu i w zrównoważony transport miejski.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem nowe ramy zaproponowane przez Komisję oraz 
wniosek dotyczący przepisów szczegółowych regulujących Fundusz Spójności. 
Sprawozdawczyni uważa jednak, że polityka spójności, postrzegana jako podstawowe 
narzędzie trwałego rozwoju Unii Europejskiej, powinna stanowić przedmiot holistycznego 
podejścia, które uwzględnia jednocześnie ochronę środowiska, przyjęcie zintegrowanej 
polityki w dziedzinie energii, tworzenie miejsc pracy, rozwijanie zrównoważonego transportu 
i partnerstwa „inteligentne miasta”, co zapewni wysoką jakość życia obywateli. Należy 
poświęcić większą uwagę warunkom dostępu do funduszy strukturalnych, którymi 
zarządzanie wymaga pełnej przejrzystości dla zagwarantowania, że środki są rzeczywiście 
wydatkowane przez państwa członkowskie i regiony na projekty najwyższej jakości 
prowadzone pod nadzorem Unii Europejskiej.

Z myślą o tym sprawozdawczyni pragnie wprowadzić szereg poprawek w celu udoskonalenia 
przepisów szczegółowych dotyczących Funduszu Spójności. 

Zintegrowane podejście jest przede wszystkim kluczowe dla zrównoważonego rozwoju miast: 
realizacja „inteligentnych miast” oznacza jednoczesne rozwiązanie kwestii związanych z 
efektywnością energetyczną i wytwarzaniem energii, dostępnością, otwartymi przestrzeniami 
zielonymi, integracja społeczną i dostosowaniem osiedli do wymogów zrównoważonego 
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rozwoju. Dlatego też wprowadzono szereg poprawek służących lepszemu dostosowaniu 
Funduszu Spójności do zintegrowanego wymiaru miejskiego.

Ponadto rozwijanie potencjału i wsparcie techniczne stanowią warunek osiągnięcia 
pozytywnych i trwałych konsekwencji wykorzystania Funduszu Spójności, dzięki poprawie 
skuteczności i przejrzystości administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych 
zaangażowanych w zarządzanie funduszem. Unia powinna propagować dobre rządy i 
przemyślaną specjalizację poprzez realizację swojej polityki spójności. 

Fundusz Spójności może dostarczyć również istotnej okazji do skuteczniejszego wdrażania 
ekosystemowego podejścia do ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej i 
krajobrazów, a także do poprawy powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi w 
dążeniu do całkowitej spójności terytorialnej, która obejmuje osiedla miejskie oraz 
propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

 Należy także uzupełnić wspólne wskaźniki określające poziom realizacji celów funduszu o 
nowe, bardziej przejrzyste wskaźniki trwałego rozwoju. Wskaźniki te powinny uwzględniać 
miejsca pracy stworzone dzięki Funduszowi Spójności oraz dzięki prywatnym inwestycjom 
przeznaczonym na wsparcie publiczne. Te nowe wskaźniki powinny również zostać 
wprowadzone po to, by umożliwić wyraźną ocenę wprowadzania i realizacji strategii 
miejskich zmierzających do rozwoju „inteligentnych miast” z myślą o naszej przyszłości.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pomoc techniczną. (c) pomoc techniczną i budowanie 
potencjału.

Or. en



PA\898652PL.doc 5/10 PE487.713v01-00

PL

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) budynków mieszkalnych. skreślona

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z energii 
odnawialnej w małych i średnich 
przedsiębiorstwach;

(ii) promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z energii 
odnawialnej w przedsiębiorstwach, a 
zwłaszcza w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP);

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wspieranie dostosowania osiedli w 
miastach i na obszarach wiejskich do 
wymogów efektywności energetycznej i 
korzystania z energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla obszarów miejskich;

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych i 
planów działania na rzecz zrównoważonej, 
inteligentnej i zintegrowanej energii dla 
obszarów miejskich;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspieranie wyspecjalizowanych 
inwestycji służących dostosowaniu do 
zmiany klimatu;

(i) wspieranie wyspecjalizowanych 
inwestycji służących dostosowaniu do 
zmiany klimatu, w tym przywróceniu 
ekosystemów rzecznych i przybrzeżnych w 
celu ochrony przeciwpowodziowej;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowanie inwestycji 
ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
ryzyka, zapewniających odporność na 
klęski żywiołowe oraz stworzenie 
systemów zarządzania klęskami 
żywiołowymi;

(ii) promowanie inwestycji oraz potencjału 
technicznego i instytucjonalnego 
ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
ryzyka, zapewniających odporność na 
klęski żywiołowe oraz stworzenie 
systemów zarządzania klęskami 
żywiołowymi;
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, także poprzez zieloną 
infrastrukturę;

(iii) ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, jakości gleby, krajobrazów o 
dużym znaczeniu dla dziedzictwa 
kulturowego oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez zieloną 
infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wspieranie spójnych wzajemnych 
relacji między obszarami miejskimi i 
wiejskimi w celu bardziej 
zrównoważonego podejścia do środowiska 
naturalnego;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – podpunkt (iii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiib) propagowanie zintegrowanych 
strategii rozwoju obszarów miejskich w 
dążeniu do tzw. inteligentnych miast, w 
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oparciu o holistyczne podejście do 
efektywności energetycznej, dostępności, 
przestrzeni zielonych, dostosowania 
osiedli i integracji społecznej;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) poprawę jakości środowiska 
miejskiego włącznie z regeneracją terenów 
poprzemysłowych i obniżenie 
zanieczyszczenia powietrza;

(iv) poprawę jakości środowiska 
miejskiego włącznie z regeneracją terenów 
poprzemysłowych, stworzenie i 
zwiększenie powierzchni przestrzeni 
zielonych oraz obniżenie zanieczyszczenia 
powietrza;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) zwiększanie zdolności instytucjonalnej 
i udoskonalanie efektywnej administracji 
publicznej poprzez wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnej i efektywności 
administracji publicznej i służb 
publicznych związanych z wdrażaniem
Funduszu Spójności.

(e) zwiększanie zdolności instytucjonalnej 
i udoskonalanie efektywnej administracji 
publicznej poprzez zapewnienie wsparcia 
technicznego oraz efektywności 
administracji publicznej i służb 
publicznych w celu skutecznego i 
przejrzystego wdrażania Funduszu 
Spójności.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – wiersz -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inwestycja 
generująca dochód

Wzrost i zatrudnienie przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw, którym przyznano dotacje

2,500 EUR Inwestycje prywatne równe wsparciu publicznemu

ekwiwalenty 
pełnego czasu 

pracy

Liczba miejsc pracy stworzonych dzięki temu 
finansowaniu

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe możliwości przerobowe w 
zakresie recyklingu odpadów

Dodatkowe możliwości przerobowe w 
zakresie wtórnego wykorzystania i
recyklingu odpadów

Or. en



PE487.713v01-00 10/10 PA\898652PL.doc

PL

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – wiersz 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw o zwiększonej wydajności 
energetycznej, w tym MŚP

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tabela – wiersz 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozwój obszarów 
miejskich

osoby Ludność zamieszkująca obszary objęte 
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów 

miejskich
m2 Nowe przestrzenie zielone na obszarach miejskich

osoby Ludność zamieszkująca obszary, w których 
wyeksponowano dziedzictwo kulturowe i 

zachowano historyczne budowle
EUR Inwestycje w poprawę dynamiki działalności 

gospodarczej na obszarach miejskich

Or. en


