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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Fundusze strukturalne są jednym z podstawowych unijnych instrumentów realizowania 
uzgodnionych celów polityki w dziedzinie energii, innowacji, badań naukowych, 
telekomunikacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą strategicznych inwestycji 
finansowych. Dlatego też nasza komisja jest żywo zainteresowana właściwym wyznaczaniem 
celów i priorytetów w dziedzinie inwestycji w ramach unijnej polityki spójności na lata 2014-
2020, jest w nie również mocno zaangażowana. Ponadto musimy zagwarantować, by 
inwestycje dokonywane za pomocą funduszy strukturalnych były właściwie skoordynowane z 
programami wspólnotowymi, w szczególności z programem „Horyzont 2020”, CEF i 
COSME, a także by synergie powstałe pomiędzy poszczególnymi funduszami były możliwie 
najlepiej wykorzystywane.

W celu dopracowania celów i priorytetów inwestycyjnych, a także poprawy koordynacji i 
właściwego wdrożenia funduszu, sprawozdawczyni proponuje zatem wprowadzenie szeregu 
poprawek.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje skupienie Komisji na badaniach naukowych i 
innowacji, technologiach informacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz energii, 
jest jednak zdania, że poszczególnym regionom powinno się pozwolić na odpowiednią 
elastyczność, aby wspierać i wzmacniać zintegrowane strategie polityczne w dziedzinie 
rozwoju nakierowane na wzrost i osiąganie doskonałości we wszystkich sektorach. Dlatego 
też sprawozdawczyni jest zdania, że wszelkie zmiany wartości procentowych podane w art. 4 
wymagają dalszego omówienia w komisji ITRE oraz że cele w zakresie koncentracji 
tematycznej należy przeanalizować jako część pełnego przeglądu omawianego 
prawodawstwa.

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:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby zwiększyć synergię pomiędzy 
EFRR i innymi programami 
wspólnotowymi, Komisja powinna 
stworzyć i regularnie aktualizować 
internetowy spis wniosków w sprawie 
projektów dotyczących programów 
wspólnotowych, takich jak „Horyzont 
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2020”, CEF oraz COSME, które zostały 
pozytywnie ocenione, jednak nie 
otrzymały finansowania wspólnotowego w 
ogóle lub otrzymały je w 
niewystarczającym stopniu. Państwa 
członkowskie powinny rozważyć, czy 
figurujące w tym spisie wnioski w sprawie 
projektów mające dla nich znaczenie 
mogłyby zostać włączone do ich 
programów operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy punkt preambuły odzwierciedla sugestię, aby wprowadzić „znak doskonałości” dla 
doskonałych projektów lub zakładów pokazowych/pilotażowych, które nie otrzymały w ogóle 
funduszy europejskich, lub otrzymały je w niewystarczającym stopniu, a także aby państwa 
członkowskie mogły je współfinansować w ramach funduszu solidarności. Pierwszym krokiem 
byłoby jednak udostępnienie tych informacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
poprzez wspieranie rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych i 
regionów opóźnionych w rozwoju.

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
poprzez wspieranie rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych i 
regionów opóźnionych w rozwoju tworząc 
tym samym „schody do doskonałości” 
mające na celu zniwelowanie różnic 
pomiędzy bardziej i mniej rozwiniętymi 
regionami Unii, a także przyczynienie się 
do unijnej strategii inteligentnego, 
trwałego i integracyjnego wzrostu.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie koncepcji „schodów do doskonałości”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inwestycje produkcyjne, przyczyniające 
się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc 
pracy, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP);

(a) inwestycje produkcyjne, przyczyniające 
się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc 
pracy, przede wszystkim poprzez 
bezpośrednie wspieranie inwestycji w małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) rozwój wewnętrznego potencjału 
poprzez wspieranie regionalnego i 
lokalnego rozwoju, badań i innowacji. 
Środki te obejmują:

(d) inwestycje mające na celu rozwój 
wewnętrznego potencjału w dziedzinie 
badań i innowacji na szczeblu 
regionalnym i lokalnym, również poprzez 
tworzenie klastrów. Środki te obejmują:

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uczynienie tekstu bardziej czytelnym oraz bardziej wyraźne zwrócenie 
się ku badaniom naukowym, rozwojowi i innowacjom.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) inwestycje trwałe w sprzęt i 
infrastrukturę na małą skalę;

(i) inwestycje trwałe w sprzęt i 
infrastrukturę badawczą, w tym w 
niezbędną infrastrukturę wspomagającą;

Or. en

Uzasadnienie

Włączono określenie „infrastruktura wspomagająca” w celu umożliwienia inwestycji w 
infrastrukturę szerokopasmową w tej koncentracji tematycznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wsparcie i usługi dla przedsiębiorstw, 
w szczególności MŚP;

(ii) wsparcie i usługi przyczyniające się do 
rozwoju innowacji dla przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wsparcie publicznych podmiotów 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
oraz inwestycje w technologie i badania 
stosowane w przedsiębiorstwach;

(iii) wsparcie (głównie publicznych)
podmiotów zajmujących się badaniami i 
innowacjami oraz inwestycje w 
technologie i badania stosowane w 
przedsiębiorstwach;

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby środki te były skuteczniejsze należy 
wprowadzić zamówienia publiczne na 
innowacje lub przedkomercyjne 
zamówienia publiczne.

Or. it

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W regionach lepiej rozwiniętych z EFRR 
nie są wspierane inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom 
podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK.

W celu zniesienia wewnętrznych 
rozbieżności w dziedzinie rozwoju w 
regionach lepiej rozwiniętych może okazać 
się konieczne inwestowanie w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom 
podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) udoskonalanie infrastruktury badań i 
innowacji i podnoszenie zdolności do 
tworzenia doskonałości w zakresie badań i 
innowacji oraz wspieranie ośrodków 
kompetencji, w szczególności leżących w 

(a) pogłębianie zdolności w zakresie badań 
i innowacji oraz wspieranie tworzenia, 
doskonalenia i funkcjonowania ośrodków 
kompetencji, w szczególności leżących w 
interesie Europy, w tym niezbędnej 
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interesie Europy; infrastruktury wspomagającej;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie określenia „infrastruktura wspomagająca” w celu umożliwienia inwestycji w 
infrastrukturę szerokopasmową.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i innowacje, rozwoju produktów 
i usług, transferu technologii, innowacji
społecznych i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

(b) promowanie inwestycji przedsiębiorstw 
w badania i innowacje, rozwoju produktów 
i usług, transferu technologii, firm typu 
spin-off, firm nowopowstających,
innowacji społecznych i aplikacji z 
dziedziny usług publicznych, pobudzanie 
popytu, wspieranie projektów 
realizowanych w ramach współpracy z 
zakresu badań i innowacji, sieci 
doskonałości, krajowych/regionalnych 
centrów infrastruktury badawczej, 
centrów kompetencji i parków 
naukowych, kształcenia akademickiego 
na poziomie magisterskim, klastrów i 
otwartych innowacji poprzez inteligentną 
specjalizację;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wzmacnianie budowania wysoko 
wykwalifikowanego potencjału ludzkiego, 
w tym szkolenia badaczy, a także 
mobilności i centrów doskonałości;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) wspieranie odpowiednich połączeń i 
synergii z unijnym programem „Horyzont 
2020”;

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie badań technologicznych i 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w 
zakresie wczesnej walidacji produktów i 
zaawansowanych zdolności produkcyjnych 
i pierwszej produkcji w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających 
oraz rozpowszechnianie technologii o 
ogólnym przeznaczeniu;

(c) wspieranie badań technologicznych i 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w 
zakresie wczesnej walidacji produktów i 
zaawansowanych zdolności produkcyjnych 
i pierwszej produkcji w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających 
oraz rozpowszechnianie technologii o 
ogólnym przeznaczeniu poprzez 
współpracę z podmiotami w świecie badań 
naukowych i kształcenia, transfer 
technologii, badania stosowane, rozwój 
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technologii i instalacji demonstracyjnych 
w celu wspomożenia przedsiębiorstw w 
opracowywaniu większej liczby 
nowatorskich produktów, procesów, usług 
i innowacyjnego marketingu, a także 
zróżnicowania gospodarki 
krajowej/regionalnej za pomocą nowych 
działań gwarantujących dużą stopę 
wzrostu;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 1 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wspieranie budowania potencjału w 
celu szybkiego wykorzystania 
gospodarczego nowych pomysłów 
będących wynikiem badań naukowych i 
innowacji; obejmuje to wspieranie 
klastrów, partnerstw współpracy pomiędzy 
podmiotami w dziedzinie badań 
naukowych, kształcenia i innowacji, 
infrastruktury badawczo-innowacyjnej dla 
przedsiębiorstw, wspieranie usług 
doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie 
badań i rozwoju, także w dziedzinie usług, 
centrów kreatywności, branż kultury i 
branż twórczych oraz innowacji socjalnej, 
działań pilotażowych i demonstracyjnych, 
a także tworzenie większego popytu na 
innowacyjne produkty, także poprzez 
innowacje w dziedzinie zamówień 
publicznych;

Or. en
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Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 2 –wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) zwiększanie dostępu do TIK, ich 
wykorzystywania i jakości:

(2) zgodnie z celami Europejskiej agendy 
cyfrowej zwiększanie dostępu do TIK, ich 
wykorzystywania i jakości poprzez:

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poszerzanie zakresu łączy 
szerokopasmowych oraz wprowadzanie 
szybkich sieci internetowych;

(a) poszerzanie zakresu łączy 
szerokopasmowych oraz wprowadzanie 
szybkich sieci internetowych, a także 
wspieranie przyjęcia powstających w 
przyszłości technologii oraz sieci 
gospodarki cyfrowej, a także otwartej, 
przystępnej, rentownej i długoterminowej 
infrastruktury dostępu nowej generacji w 
obszarach, gdzie prowadzi się zbyt mało 
prywatnych inwestycji lub tam, gdzie 
rynek nie funkcjonuje wystarczająco 
skutecznie;

przyjęcie długoterminowych modeli 
inwestycji powinno być zgodne z 
wytycznymi UE w zakresie inwestycji 
szerokopasmowych oraz przestrzegania 
zasad udzielania pomocy państwowej; 
powinno ono wzmocnić innowacje i 
konkurencyjność na szczeblu 
regionalnym, zapewnić wysoki poziom 
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konkurencyjności oraz stworzyć równe 
warunki dla wszystkich uczestników 
rynku; związana z tym infrastruktura 
powinna umożliwić podział usług na 
poziomie użytkownika końcowego, a także 
ich zróżnicowanie oraz interoperacyjność 
sieci od punktu wyjścia do punktu 
końcowego, a także niezależność 
operatorów i dostawców usług;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 2 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a a) jeżeli podstawowe cele w zakresie 
łączy szerokopasmowych Europejskiej 
agendy cyfrowej nie zostaną zrealizowane 
do 2013 r., możliwe będzie udzielenie 
zezwolenia na wsparcie inwestycji w 
zakresie objęcia pozostałej części ludności 
połączeniami satelitarnymi;

Or. en

Uzasadnienie

Priorytet inwestycyjny nie został włączony ani do wniosku ani do dokumentu roboczego służb 
Komisji, jest on jednak zgodny z Europejską agendą cyfrową.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wzmocnienie zastosowań TIK dla e- (c) wzmocnienie zastosowań TIK, które 
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administracji, e-learningu, e-integracji i 
e-zdrowia;

przyczyniają się do sprostania przyszłym 
wyzwaniom społecznym oraz realizacji 
możliwości takich jak e-learning, e-
zdrowie, starzenie się społeczeństwa, 
redukcja emisji dwutlenku węgla, 
racjonalne wykorzystanie zasobów, 
kształcenie, e-integracja, e-kultura, 
racjonalne wykorzystanie energii, 
zintegrowane rozwiązania TIK dla 
„inteligentnych miast”, informowanie i 
umacnianie pozycji konsumenta oraz 
zastosowania e-administracji mające na 
celu zwiększanie zdolności w dziedzinie 
innowacji, modernizację administracji 
publicznej oraz dostęp do tych usług przez 
obywateli, w tym grup 
zmarginalizowanych oraz osób 
upośledzonych;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 2 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wspieranie kształcenia i szkolenia z 
zakresu zastosowania TIK;

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) promowanie przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz wspieranie tworzenia 
nowych firm;

(a) promowanie przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych 
pomysłów i wyników badań oraz 
wspieranie tworzenia nowych firm w tym 
inkubatorów przedsiębiorczości, a także 
poprzez zapewnianie niezbędnej 
infrastruktury wspomagającej;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie określenia „infrastruktura wspomagająca” w celu umożliwienia inwestycji w 
infrastrukturę szerokopasmową.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opracowywanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w 
celu internacjonalizacji;

(b) opracowywanie i stosowanie nowych 
modeli biznesowych dla MŚP, w tym 
nowych łańcuchów wartości i organizacji 
rynku, w szczególności w celu 
internacjonalizacji;

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wspieranie przedsiębiorczości, w tym 
zapewnianie kapitału początkowego, 
gwarancji, pożyczek oraz kapitału typu 
mezzanine, a także kapitału zalążkowego 
poprzez instrumenty finansowe i wsparcie 
dla opracowywania planów operacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) wspieranie handlowego 
wykorzystywania nowych pomysłów i 
wyników badań naukowych, a także 
tworzenie przedsiębiorstw opartych na 
wiedzy poprzez inwestycje dostosowane do 
potrzeb MŚP na różnych etapach ich 
rozwoju i plasujących się na różnych 
miejscach innowacyjnego łańcucha 
wartości;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) wspieranie usług doradczych dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza w dziedzinie 
uruchamiania działalności, jej 
przenoszenia, dostępu do nowych rynków, 
strategii operacyjnej i nadzorowania 
działalności, transferu i prognozowania 
technologii, a także innowacji 
zorientowanej na użytkownika i opartej na 
projektowaniu, podnoszenie zdolności 
zarządzania innowacjami i zachęcanie do 
opracowywania i wykorzystywania takich 
usług;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (bd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bd) wspieranie opracowywania narzędzi 
internetowych w celu przekazywania MŚP 
ukierunkowanych informacji oraz 
ułatwienia procedur regulacyjnych, 
szczególnie w dziedzinie zamówień 
publicznych, prawa zatrudnienia, 
bezpieczeństwa socjalnego, 
opodatkowania oraz standaryzacji;

Or. en



PA\898466PL.doc 17/23 PE486.187v02-00

PL

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (be) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(be) tworzenie MŚP w nowych 
dziedzinach, powiązanych z wyzwaniami 
na szczeblu europejskim i regionalnym, 
takimi jak branże kultury i branże 
twórcze, nowe formy turystyki oraz 
nowatorskie usługi odzwierciedlające 
nowe wymogi społeczne lub produkty i 
usługi związane ze starzejącą się 
ludnością, opieką i zdrowiem, 
innowacjami ekologicznymi, gospodarką 
niskowęglową i racjonalnym 
wykorzystywaniem zasobów, w tym 
koordynacja z zamówieniami publicznymi 
w celu przyspieszenia zainteresowania 
rynku nowatorskimi rozwiązaniami 
pozwalającymi stawić czoła tym 
wyzwaniom;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 3 – litera (bf) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bf) wspieranie tworzenia i rozszerzania 
możliwości opracowywania usług i 
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produktów;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie efektywności energetycznej 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii w infrastrukturach publicznych i 
sektorze mieszkaniowym;

(c) wspieranie efektywności energetycznej, 
szerszego wykorzystania umów na rzecz 
poprawy charakterystyki energetycznej i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii szczególnie w infrastrukturach 
publicznych i w gruntownej modernizacji 
w sektorze mieszkaniowym;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla obszarów miejskich;

(e) promowanie strategii i interwencji 
niskoemisyjnych dla obszarów miejskich, 
w tym publicznych systemów oświetlenia i 
inteligentnych sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) wspieranie innowacyjnych systemów, 
w szczególności systemów ogrzewania i 
systemów dostaw energii elektrycznej na 
małą skalę;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) racjonalne wykorzystanie energii i 
odnawialnych systemów ogrzewania i 
chłodzenia w budynkach publicznych, w 
szczególności prezentowanie budynków 
nie powodujących emisji oraz 
charakteryzujących się pozytywnym 
bilansem energetycznym, a także 
gruntowna modernizacja istniejących już 
budynków, aby koszty ich użytkowania 
były możliwie jak najbardziej optymalne;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (ec) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ec) uwzględnianie innowacyjnych 
technologii w dziedzinie energii 
odnawialnej, w szczególności technologii, 
o których mowa w strategicznym planie w 
dziedzinie technologii energetycznych 
oraz w planie działania w dziedzinie 
energii na rok 2050, a także biopaliw 
drugiej i trzeciej generacji;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera (ed) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ed) wspieranie popytu na produkcję 
energii odnawialnej ze źródeł morskich, w 
tym energii pływów i fal;

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie szeregu elementów z dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2012)0061 
wersja ostateczna) w celu lepszego zdefiniowania priorytetów w dziedzinie inwestycji.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 7 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rozwój przyjaznych dla środowiska i 
niskoemisyjnych systemów transportu 
miejskiego oraz promowanie mobilności 
miejskiej zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

(c) rozwój przyjaznych dla środowiska i 
niskoemisyjnych systemów transportu 
miejskiego oraz promowanie mobilności 
miejskiej i międzymiastowej zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju;

Or. it

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach i zgodnie z art. 
24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP] stosuje się wspólne wskaźniki 
określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. Przy wskaźnikach 
produktu wartość bazowa wynosi zero, a 
łączne cele ustala się w odniesieniu do 
roku 2022.

W stosownych przypadkach i zgodnie z art. 
24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP] stosuje się wspólne wskaźniki 
określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia po zasięgnięciu opinii 
państw członkowskich i regionów. Przy 
wskaźnikach produktu wartość bazowa 
wynosi zero, a łączne cele ustala się w 
odniesieniu do roku 2022.

Or. en

Uzasadnienie

Jako beneficjenci funduszy regiony odgrywają kluczową rolę w definiowaniu wskaźników.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 2. Każde państwo członkowskie we 
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w swojej umowie partnerskiej wykaz 
miast, w których mają być realizowane 
zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, i orientacyjną roczną alokację 
dla tych działań na szczeblu krajowym.

współpracy z władzami regionalnymi
ustanawia w swojej umowie partnerskiej 
wykaz miast, w których mają być 
realizowane zintegrowane działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, i orientacyjną roczną alokację 
dla tych działań na szczeblu krajowym.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o unijną politykę spójności oraz rozwoju miast należy podkreślić ważną rolę, 
jaką odgrywają w tym względzie władze regionalne, które są instytucjami kierującymi 
strategiami interwencji określonymi w dokumentach programowych, a następnie 
wprowadzającymi je na szczeblu lokalnym.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja tworzy, zgodnie z art. 51 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
platformę na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich, aby promować rozwijanie 
potencjału i tworzenie sieci między 
miastami oraz wymianę doświadczeń w 
zakresie polityki miejskiej na szczeblu 
unijnym w dziedzinach związanych z 
priorytetami inwestycyjnymi EFRR oraz 
zrównoważonym rozwojem obszarów 
miejskich.

1. Komisja regularnie tworzy, zgodnie z 
art. 51 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP] we współpracy z Komitetem 
Regionów oraz przy wsparciu ze strony 
odnośnych programów współpracy 
terytorialnej, platformę na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich, aby promować 
rozwijanie potencjału i tworzenie sieci, a 
także nawiązuje dialog polityczny i
prowadzi wymianę doświadczeń w 
zakresie polityki miejskiej na szczeblu 
unijnym, szczególnie w dziedzinach 
związanych z priorytetami inwestycyjnymi 
EFRR oraz zrównoważonym rozwojem 
obszarów miejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu ograniczać zakresu sieci i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami. 
Program dla obszarów miejskich będzie nadal bardzo ważny dla miast niezaangażowanych w 
platformę, ale może również stać się programem rozszerzania współpracy pomiędzy 
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miastami, zarówno tymi, które należą do platformy, jak i tymi, które do niej nie należą.


