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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Fundusze strukturalne stanowią jeden z głównych instrumentów UE służących realizacji 
uzgodnionych celów polityki UE w dziedzinie energetyki, innowacji, badań, telekomunikacji
i MŚP w drodze strategicznych inwestycji finansowych. Nasza komisja jest zatem żywo 
zainteresowana prawidłowym wyznaczeniem celów i inwestycyjnych priorytetów unijnej 
polityki spójności na lata 2014-2020 i jest aktywnie zaangażowana w ten proces. Ponadto 
musimy zagwarantować odpowiednią koordynację inwestycji realizowanych przy wsparciu
z funduszy strukturalnych z innymi programami wspólnotowymi, w szczególności takimi jak 
Horyzont 2020, instrument „Łącząc Europę” i COSME, oraz jak najlepsze wykorzystanie 
efektu synergii między poszczególnymi funduszami.

W celu doprecyzowania celów i inwestycyjnych priorytetów oraz usprawnienia koordynacji
i właściwego wykorzystywania środków pochodzących z funduszu, sprawozdawczyni 
proponuje zatem szereg zmian we wspólnych przepisach oraz w rozporządzeniu w sprawie 
EFRR i Funduszu Spójności.

Sprawozdawczyni jest zdania, że wspólne ramy strategiczne obejmujące pewne kluczowe 
elementy dotyczące wytycznych i zasad wspólnych dla wszystkich funduszy polityki 
regionalnej powinny być rozpatrywane i zatwierdzane przez Parlament i Radę przy możliwie 
najściślejszej współpracy z instytucjami wspólnotowymi.

Mając to na uwadze, sprawozdawczyni pragnęłaby, aby decyzję w tej kwestii pozostawić 
komisji przedmiotowo właściwej, jednak w opinii znajdą się jednocześnie:
– poprawki, które jednoznacznie ograniczają zakres wspólnych ram strategicznych, 

ponieważ zgodnie z aktami podstawowymi ramy te  dotyczą wyłącznie operacyjnego 
wymiaru celów i inwestycyjnych priorytetów; 

– poprawki dotyczące EFRR i Funduszu Spójności, które mają na celu lepsze określenie 
priorytetów inwestycyjnych i mogłyby niemal zastąpić kluczowe działania 
przewidziane w dokumencie roboczym służb Komisji (SWD(2012) 61 final).

W ten sposób sprawozdawczyni pragnie zagwarantować, że współustawodawca będzie 
uczestniczyć w omawianiu celów strategicznych i kluczowych priorytetów inwestycyjnych,
a także w podejmowaniu odnośnych decyzji.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby zwiększyć efekt synergii między 
funduszami strukturalnymi a innymi 
programami wspólnotowymi, Komisja 
powinna opracować i regularnie 
aktualizować internetowy wykaz 
propozycji projektów programów 
wspólnotowych, które uzyskały pozytywną 
ocenę, lecz nie otrzymały finansowania
z funduszy wspólnotowych lub 
finansowanie to było niewystarczające.  
Państwa członkowskie powinny 
zastanowić się, czy możliwe byłoby 
zawarcie w programach operacyjnych 
ważnych z punktu widzenia tych państw 
propozycji projektów znajdujących się
w omawianym wykazie. 

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy punkt preambuły jest odzwierciedleniem propozycji, by wprowadzić „pieczęć 
doskonałości” w przypadku doskonałych projektów lub zakładów demonstracyjnych/ 
pilotażowych (wprowadzonych w ramach programów takich jak Horyzont 2020, instrument 
„Łącząc Europę” czy COSME), które nie otrzymały finansowania z funduszy wspólnotowych 
lub finansowanie to było niewystarczające i które mogłyby być finansowane przez państwa 
członkowskie w ramach funduszy strukturalnych. Jednak pierwszym krokiem byłoby 
udostępnianie tych informacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) podnoszenie konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 

(3) podnoszenie konkurencyjności
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw, sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
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do EFMR); rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR);

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowane w ramach polityki regionalnej działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności 
gospodarki skupiają się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednak większe 
przedsiębiorstwa również odgrywają ważną rolę w polityce strukturalnej, np. jako partnerzy
w tworzeniu klastrów przemysłowych. Zgodnie z założeniami inicjatywy przewodniej 
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” należy utrzymać możliwość udzielania wsparcia 
dużym przedsiębiorstwom, chociaż punkt ciężkości powinien w dalszym ciągu spoczywać na 
MŚP.  

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) ochrona środowiska naturalnego
i wspieranie efektywności 
wykorzystywania zasobów;

(6) ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie 
efektywności wykorzystywania zasobów;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dodanie do celów tematycznych wspólnych ram strategicznych ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Poza tym propozycja ta jest zgodna z art. 5 ust. 6 lit. c) wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej oraz zapewnianie 
ukierunkowania strategicznego w zakresie 
rozwoju terytorialnego w oparciu
o strategię „Europa 2020” na wszystkich 



PE486.188v01-00 6/13 PA\897891PL.doc

PL

szczeblach zarządzania w ramach agendy 
terytorialnej Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc techniczna powinna również ułatwiać podejmowanie strategicznych działań 
oddolnych. Agenda terytorialna 2020, którą państwa członkowskie poparły w 2011 r., 
zawiera bardzo przydatne zalecenia odnoszące się do rozwoju terytorialnego w UE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne 
przekładają ogólne i szczegółowe cele 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu na 
kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne 
przekładają ogólne i szczegółowe cele oraz 
inwestycyjne priorytety unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, zgodnie
z poszczególnymi rozporządzeniami
w sprawie wspólnych ram strategicznych.

Strategię należy opracować
w porozumieniu z organami państw 
członkowskich odpowiedzialnymi za 
wdrażanie polityki regionalnej UE, aby 
zagwarantować jednolite i wspólne 
podejście.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z aktami podstawowymi wspólne ramy strategiczne dotyczą wyłącznie operacyjnego 
wymiaru celów i inwestycyjnych priorytetów. 

Zaleca się utrzymanie stałego dialogu z właściwymi organami odpowiedzialnymi za 
wdrożenie.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 - litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla każdego celu tematycznego –
kluczowe działania, które mają być 
wspierane z każdego funduszu objętego 
zakresem wspólnych ram strukturalnych;

(a) dla każdego celu tematycznego oraz 
zgodnie z priorytetami inwestycyjnymi 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strukturalnych – kluczowe 
działania, które mają być wspierane
z każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strukturalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z aktami podstawowymi wspólne ramy strategiczne dotyczą wyłącznie operacyjnego 
wymiaru celów i priorytetów inwestycyjnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 - litera (a) - podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, jak również 
orientacyjną łączną kwotę wsparcia 
przewidzianą dla celu dotyczącego zmiany 
klimatu;

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym i regionalnym dla 
każdego z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, jak również 
orientacyjną łączną kwotę wsparcia 
przewidzianą dla celu dotyczącego zmiany 
klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie należy rozumieć jako przydzielane według celów tematycznych na poziomie 
regionalnym.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 - litera (b) - podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) mechanizmy na poziomie krajowym
i regionalnym zapewniające koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz innymi 
unijnymi i krajowymi instrumentami 
finansowania, a także EBI;

(i) mechanizmy, struktury i organy na 
poziomie krajowym i regionalnym 
zapewniające koordynację między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz innymi unijnymi
i krajowymi instrumentami finansowania,
a także EBI; w odniesieniu do koordynacji
z innymi unijnymi instrumentami 
finansowania w umowie należy wskazać 
struktury, które gwarantują strategiczne 
ustalanie priorytetów dotyczących 
poszczególnych instrumentów. Takie 
struktury powinny też dążyć do unikania 
powielania działań, do określenia 
obszarów, w których potrzebne jest 
dodatkowe wsparcie, oraz do zapewnienia 
beneficjentom spójnych i sprawnych 
możliwości finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Powodem dodania tego tekstu jest wyjaśnienie zawarte w dokumencie roboczym slużb 
Komisji (SWD (2012) 61 final) dotyczącym tego, jak powinna przebiegać koordynacja
z innymi instrumentami finansowymi Unii. Tymi aspektami, kluczowymi dla udanego 
wdrożenia funduszy strukturalnych, należy zająć się w akcie podstawowym. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów.
Zatwierdzając program, Komisja może 

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów.
Zatwierdzając program, Komisja może 
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postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante.
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante
w terminie określonym w programie 
stanowi podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję.

postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu w odniesieniu do zasobów 
związanych z sektorem, którego dotyczy 
uwarunkowanie, do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante.
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante
w terminie określonym w programie 
stanowi podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję.

Or. it

Uzasadnienie

Umowa partnerska powinna wyraźnie określać podział obowiązków między Komisją, 
państwami członkowskimi a instytucją zarządzającą w odniesieniu do wdrożenia omawianego 
mechanizmu.  

Jako że uwarunkowania obejmują system sankcji, należy je ściśle powiązać z wdrażaniem 
polityki spójności i celami programów operacyjnych. Warunki określone na szczeblu UE 
mogą nie uwzględniać innych zmiennych związanych ze szczególnym kontekstem lokalnym lub 
regionalnym, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 - ustęp 1 - litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środków związanych z analizą 
istotnych projektów realizowanych
w ramach innych programów 
wspólnotowych, takich jak ramowy 
program na rzecz badań i rozwoju, 
instrument „Łącząc Europę” czy program 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, 
oraz propozycji projektów tych 
programów, które uzyskały pozytywną 
ocenę, lecz nie otrzymały wsparcia 
finansowego z funduszy wspólnotowych
z uwagi na ograniczenia budżetowe;

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 - ustęp 7 - akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu tematycznego 
określonego w art. 9 ust. 1 można 
ustanowić osobną oś priorytetów,
w których przypadku poziom 
współfinansowania wynosiłby nawet 80%, 
jeżeli projekty miałyby charakter 
ogólnounijny lub międzyregionalny
i byłyby zarządzane bezpośrednio lub 
pośrednio przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka daje regionom możliwość dobrowolnego wnoszenia wkładu w projekty 
współpracy w dziedzinie badań i rozwoju oraz udziału w nich, jednak obowiązywałyby 
scentralizowana i ujednolicona procedura wyboru oraz scentralizowane i ujednolicone 
podejścia w zakresie wdrażania i zarządzania. Komitet Europejskiej Przestrzeni Badawczej
i niektórzy posłowie do PE zaproponowali ten pomysł w niedawnych sprawozdaniach.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - tabela - punkt 1 - trzecia kolumna „Kryteria, które należy spełnić” -
akapit pierwszy - tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opiera się na analizie SWOT, aby 
skoncentrować zasoby na ograniczonym 
zestawie priorytetów badań i innowacji,

– opiera się na analizie SWOT, aby 
skoncentrować zasoby na ograniczonym 
zestawie priorytetów badań i innowacji,
z uwzględnieniem ocen wcześniejszych 
doświadczeń, o ile są one dostępne,

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - tabela - punkt 1 - trzecia kolumna „Kryteria, które należy spełnić” -
akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo członkowskie przyjęło ramy 
określające dostępne środki budżetowe na 
badania i innowacje;

– państwo członkowskie przyjęło ramy 
określające dostępne środki budżetowe na 
badania i innowacje oraz programy
i kolejność priorytetów inwestycyjnych 
związanych z priorytetami UE;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - tabela - punkt 1 - trzecia kolumna „Kryteria, które należy spełnić” -
akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– państwo członkowskie przyjęło 
wieloletni plan dotyczący budżetu
i priorytetów inwestycji związanych
z priorytetami UE (ESFRI – Europejskie 
Forum Strategii ds. Infrastruktur 
Badawczych).

skreślony

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - tabela - punkt 1 - trzecia kolumna „Kryteria, które należy spełnić” -
akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględnia priorytety i programy UE
w dziedzinie badań i innowacji (Horyzont 
2020).
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Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - tabela - punkt 2 - druga kolumna „Uwarunkowania ex ante” - ustęp 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Infrastruktura dostępu nowej generacji 
do sieci internetowej: Istnienie krajowych 
planów dostępu nowej generacji 
uwzględniających działania regionalne na 
rzecz osiągnięcia celów UE dotyczących 
dostępu do szybkiego internetu, 
koncentrujących się na obszarach, na 
których rynek nie zapewnia otwartej 
infrastruktury po przystępnych kosztach i 
w odpowiedniej jakości, zgodnych
z przepisami unijnymi w zakresie 
konkurencyjności i pomocy państwa,
a także świadczących usługi dostępne dla 
grup w trudnej sytuacji.

2.2. Infrastruktura dostępu nowej generacji 
do sieci internetowej: Istnienie krajowych
i/lub regionalnych planów dostępu nowej 
generacji uwzględniających działania 
regionalne na rzecz osiągnięcia celów UE 
dotyczących dostępu do szybkiego 
internetu oraz promowania spójności 
terytorialnej, koncentrujących się na 
obszarach, na których rynek nie zapewnia 
otwartej infrastruktury po przystępnych 
kosztach i w odpowiedniej jakości, 
zgodnych z przepisami unijnymi
w zakresie konkurencyjności i pomocy 
państwa, a także świadczących usługi 
dostępne dla grup w trudnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV - tabela - punkt 2 - trzecia kolumna „Kryteria, które należy spełnić” -
akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Gotowy jest krajowy plan dostępu nowej 
generacji, który zawiera:

– Gotowy jest krajowy i/lub regionalny
plan dostępu nowej generacji, który 
zawiera:

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V - punkt 2.1 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucja zarządzająca angażuje
w działania informacyjne i promocyjne, 
zgodnie z krajowymi przepisami
i praktykami, następujące podmioty:

3. Instytucja zarządzająca angażuje
w działania informacyjne i promocyjne, 
zgodnie z krajowymi przepisami
i praktykami, przynajmniej jeden
z następujących podmiotów:

Or. it

Uzasadnienie
Jest tu niezbędna pewna doza elastyczności, aby zaangażować najwłaściwsze organy
w odniesieniu do rodzaju działania czy projektu, w którego przypadku należy zapewnić środki 
informacyjne i reklamowe.


