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Poprawka 57
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych
w Unii. EFRR przyczynia się tym samym 
do zmniejszania różnic w poziomie 
rozwoju poszczególnych regionów oraz 
zmniejszania stopnia, w jakim regiony 
najmniej uprzywilejowane, w tym obszary 
wiejskie i miejskie, upadające regiony 
przemysłowe, obszary o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, takie 
jak wyspy, obszary górskie, obszary słabo 
zaludnione i regiony przygraniczne, są 
opóźnione w rozwoju.

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. EFRR przyczynia się tym samym 
do zmniejszania różnic w poziomie 
rozwoju poszczególnych regionów oraz 
zmniejszania stopnia, w jakim regiony 
najmniej uprzywilejowane, w tym obszary 
wiejskie i miejskie, upadające regiony 
przemysłowe, obszary o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, takie 
jak obszary, w których występują istotne 
rozbieżności wewnątrzregionalne, 
ubóstwo i napięcia między poszczególnymi 
grupami etnicznymi; wyspy, obszary 
górskie, obszary słabo zaludnione i regiony 
przygraniczne, są opóźnione w rozwoju.

Or. en

Poprawka 58
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. EFRR przyczynia się tym samym 
do zmniejszania różnic w poziomie 
rozwoju poszczególnych regionów oraz 

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. EFRR przyczynia się tym samym 
do zmniejszania różnic w poziomie 
rozwoju poszczególnych regionów oraz 
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zmniejszania stopnia, w jakim regiony 
najmniej uprzywilejowane, w tym obszary 
wiejskie i miejskie, upadające regiony 
przemysłowe, obszary o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, takie 
jak wyspy, obszary górskie, obszary słabo 
zaludnione i regiony przygraniczne, są 
opóźnione w rozwoju.

zmniejszania stopnia, w jakim regiony 
najmniej uprzywilejowane, w tym obszary 
wiejskie i miejskie, upadające regiony 
przemysłowe, obszary o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, takie 
jak wyspy, obszary górskie, obszary słabo 
zaludnione, regiony przygraniczne i 
oddalone miasta graniczne są opóźnione 
w rozwoju.

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na ich szczególną sytuację należy uwzględnić także oddalone miasta graniczne.

Poprawka 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby uwzględnić szczególne potrzeby 
EFRR i zapewnić zgodność ze strategią 
„Europa 2020”12, zgodnie z którą polityka 
spójności powinna wspierać inteligentny, 
trwały wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, konieczne jest 
ustanowienie w ramach każdego celu 
tematycznego określonego w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
działań odnoszących się do EFRR jako 
„priorytetów inwestycyjnych”.

(4) Aby uwzględnić szczególne potrzeby 
EFRR i zapewnić zgodność ze strategią 
„Europa 2020”12, zgodnie z którą polityka 
spójności powinna wspierać inteligentny, 
trwały rozwój gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, konieczne jest 
ustanowienie w ramach każdego celu 
tematycznego określonego w art. 9
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
działań odnoszących się do EFRR jako 
„priorytetów inwestycyjnych”.

Or. en

Poprawka 60
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby uwzględnić szczególne potrzeby 
EFRR i zapewnić zgodność ze strategią
„Europa 2020”12, zgodnie z którą polityka 
spójności powinna wspierać inteligentny, 
trwały wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, konieczne jest 
ustanowienie w ramach każdego celu 
tematycznego określonego w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
działań odnoszących się do EFRR jako 
„priorytetów inwestycyjnych”.

(4) Aby uwzględnić szczególne potrzeby 
EFRR i zapewnić zgodność ze

strategią „Europa 2020”12, zgodnie z którą 
polityka spójności powinna wspierać 
inteligentny, trwały

wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu, konieczne jest ustanowienie 
w ramach każdego celu tematycznego
określonego w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 [RWP] działań odnoszących 
się do EFRR

jako „priorytetów inwestycyjnych”.

„Wykaz priorytetów inwestycyjnych nie 
powinien być interpretowany jako zasady 
kwalifikowalności, ale jako obszary, na 
których należy skoncentrować wsparcie, 
wyznaczając tym samym cele EFRR na 
bardziej szczegółowym poziomie”.

Or. en

Uzasadnienie

Taka zmiana byłaby korzystna dla uszczegółowienia kwalifikowalności działań i wydatków, 
które mogą być pokryte z funduszy.

Poprawka 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby uwzględnić szczególne potrzeby 
EFRR i zapewnić zgodność ze strategią 
„Europa 2020”12, zgodnie z którą polityka 
spójności powinna wspierać inteligentny, 
trwały wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, konieczne jest 
ustanowienie w ramach każdego celu 
tematycznego określonego w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
działań odnoszących się do EFRR jako 
„priorytetów inwestycyjnych”.

(4) Aby uwzględnić szczególne potrzeby 
EFRR i zapewnić zgodność ze strategią 
„Europa 2020”12, zgodnie z którą polityka 
spójności powinna wspierać inteligentny, 
trwały wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, konieczne jest 
ustanowienie w ramach każdego celu 
tematycznego określonego w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
działań odnoszących się do EFRR jako 
„priorytetów inwestycyjnych”. Wykaz 
priorytetów inwestycyjnych nie powinien 
być interpretowany jako zasady 
kwalifikowalności, ale jako obszary, na 
których należy skoncentrować wsparcie, 
wyznaczając tym samym cele EFRR na 
bardziej szczegółowym poziomie.

Or. en

Poprawka 62
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Synergie między polityką spójności a 
polityką badań i innowacji powinny 
promować tworzenie klastrów 
technologicznych i naukowych w 
regionach posiadających duży potencjał w 
tej dziedzinie, który nie jest wystarczająco 
wykorzystany, szczególnie w regionach, 
gdzie istnieje potrzeba konwergencji 
ekonomicznej i społecznej wobec średniej 
Unii Europejskiej, jak w przypadku 
regionów najbardziej oddalonych, 
regionów oddalonych, morskich, 
wyspiarskich, górskich lub słabo 
zaludnionych, przy czym należy się 
skoncentrować na powiązaniu spraw 
środowiskowych z nauką i technologią.
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Or. pt

Poprawka 63
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać 
poziom rozwoju regionu oraz szczególne 
potrzeby regionów, których PKB w latach 
2007-2013 był niższy niż 75% średniego 
PKB UE-25 w okresie odniesienia.

skreślony

Or. de

Poprawka 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
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przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu, ale także na 
działaniach, które służą realizacji 
klasycznych celów EFRR określonych w 
art. 2. Stopień koncentracji powinien 
uwzględniać poziom rozwoju regionu oraz 
szczególne potrzeby regionów, których 
PKB w latach 2007-2013 był niższy niż 
75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia.

Or. de

Poprawka 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych, małych i 
średnich przedsiębiorstwach oraz 
łagodzeniu skutków zmiany klimatu. 
Stopień koncentracji powinien 
uwzględniać poziom rozwoju regionu.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących art. 4.

Poprawka 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach, łagodzeniu skutków 
zmiany klimatu oraz ochronie środowiska, 
w tym propagowaniu efektywnego 
gospodarowania zasobami. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz konieczność 
osiągnięcia celów UE w zakresie energii i 
klimatu, które są uwzględnione w celach 
strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 67
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu, w tym rozbieżności 
wewnątrzregionalne, oraz szczególne 
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2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

potrzeby regionów, których PKB w latach 
2007-2013 był niższy niż 75% średniego 
PKB UE-25 w okresie odniesienia.

Or. en

Poprawka 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu, a także ochronie 
kobiet dotkniętych zmianą klimatu. 
Stopień koncentracji powinien 
uwzględniać poziom rozwoju regionu oraz 
szczególne potrzeby regionów, których 
PKB w latach 2007-2013 był niższy niż 
75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia.

Or. en

Poprawka 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać 
poziom rozwoju regionu oraz szczególne 
potrzeby regionów, których PKB w latach 
2007-2013 był niższy niż 75% średniego 
PKB UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zapewniając w 
ten sposób koncentrację wsparcia EFRR na 
licznych priorytetach. Polityka spójności 
w dużym stopniu przyczynia się do 
realizacji celów strategii „UE 2020”. 
Zgodnie z treścią art. 176 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej celem 
EFRR jest pomaganie w korygowaniu 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii, uwzględniając regionalne i 
lokalne potrzeby rozwojowe.

Or. en

Poprawka 70
Viktor Uspaskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, rozwoju miejskim i 
lokalnym, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.
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Or. en

Poprawka 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007–
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, pomocy dla przedsiębiorstw, 
zwłaszcza małych i średnich, 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007–
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

Or. es

Poprawka 72
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, przedsiębiorstwach, 
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przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

zwłaszcza małych i średnich, oraz 
łagodzeniu skutków zmiany klimatu. 
Stopień koncentracji powinien 
uwzględniać poziom rozwoju regionu oraz 
szczególne potrzeby regionów, których 
PKB w latach 2007-2013 był niższy niż 
75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia.

Or. de

Poprawka 73
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, wzmożeniu 
konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz łagodzeniu skutków 
zmiany klimatu. Stopień koncentracji 
powinien uwzględniać poziom rozwoju 
regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

Or. pt

Uzasadnienie

EFRR powinien wspierać działania mające na celu poprawę kompetencji przedsiębiorstw 
europejskich, aby w ten sposób stawić czoła międzynarodowej konkurencji oraz doprowadzić 
do powstania większej liczby miejsc pracy na szczeblu regionalnym i lokalnym. Należy 
podkreślić, że duże przedsiębiorstwa spełniają bardzo ważną rolę w gospodarce, nie tylko ze 
względu na inwestycje prowadzące do uaktywnienia MŚP, ale również w związku z 
utworzonymi miejscami pracy oraz powstałą regionalną dynamiką ekonomiczną.
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Poprawka 74
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz łagodzeniu
skutków zmiany klimatu. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75% średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

(5) EFRR powinien przyczynić się do 
realizacji strategii „Europa 2020”, 
zapewniając w ten sposób większą 
koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR 
powinno koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz skutkach zmiany 
klimatu i działaniach w sprawie wody.
Stopień koncentracji powinien 
uwzględniać poziom rozwoju regionu oraz 
szczególne potrzeby regionów, których 
PKB w latach 2007-2013 był niższy niż 
75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia.

Or. en

Poprawka 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 
2011 r. Parlament Europejski zaznaczył, 
że strategie polityczne dotyczące młodzieży 
i kultury są istotne i są jedynymi z 
pierwszych priorytetów uznanych za 
sprawą swojej wartości dodanej oraz 
dostępności dla obywateli. Wezwał zatem 
UE i państwa członkowskie do uznania 
rosnącego znaczenia branż związanych z 
kulturą i twórczością dla gospodarki 
europejskiej oraz ich pozytywnego wpływu 
na inne sektory gospodarki. Ponadto 
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Parlament zdecydowanie podkreślił, że 
pełny potencjał tych strategii politycznych 
można wykorzystać wyłącznie wówczas, 
gdy zostanie im zapewniony odpowiedni 
poziom finansowania w ramach polityki 
spójności.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z ust. 102 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. 
„Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Poprawka 76
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Decydujące znaczenie dla rozwoju 
regionu ma jego zdolność do innowacji, 
która z kolei zależy w dużym stopniu od 
badań naukowych i rozwoju. Dla wielu 
regionów poważną przeszkodą w rozwoju 
jest brak wybitnych instytucji badawczych, 
które byłyby atrakcyjne dla czołowych 
naukowców na szczeblu 
międzynarodowym i dla własnych adeptów 
nauki. Jednocześnie prawie wszystkie 
regiony Europy mają naukową diasporę, 
która odniosła sukcesy w najlepszych 
instytucjach badawczych na świecie, także 
poza granicami Europy. Powrót tych 
talentów przyniósłby korzyść całej Unii 
innowacji. EFRR powinien zatem 
wspierać wszelkie wysiłki regionów 
zmierzające do tworzenia takich instytucji 
badawczych w środowisku sprzyjającym 
innowacjom. Należy wykorzystywać 
możliwości synergii z inicjatywą 
„Horyzont 2020”, zwłaszcza gdy regiony 
ubiegają się o wsparcie ze środków 
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inicjatywy „Horyzont 2020”, np. 
uczestnicząc w konkursie na założenie 
przodujących instytucji naukowych wraz z 
jakimś istniejącym już, przodującym 
instytutem badawczym. Tylko w ten 
sposób nowe ośrodki mogą zacząć 
przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa i 
stać się centrami klastrów badawczych i 
innowacyjnych.

Or. de

Uzasadnienie

Zjawisko drenażu mózgów, z którym zmagają się niektóre państwa członkowskie, stanowi 
wyzwanie dla całej Europy! Rzeczone państwa członkowskie potrzebują atrakcyjnych 
międzynarodowych instytutów badawczych. W sprawozdaniu Marisy Matias PE wyszedł z 
propozycją konkursu, w którym uczestniczyć będzie zespół z określonego przodującego 
instytutu oraz zespół z regionu wschodzącego. Rozwijane przez nie koncepcje naukowe będą 
wspierane na zasadzie doskonałości w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”. Dany region 
przeznacza fundusze własne i EFRR na infrastrukturę, przy czym nie podlegają one 
konkursowi.

Poprawka 77
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Bez uszczerbku dla znaczenia 
koncentracji tematycznej, w przypadku 
alokacji szczególnej, skierowanej do 
regionów najbardziej oddalonych i 
regionów słabo zaludnionych, w celu 
kompensacji stałych, nadmiernych 
kosztów strukturalnych występujących w 
tych regionach, należy utrzymać obecną 
elastyczność w ich wykorzystaniu, co 
najlepiej prowadzi do realizacji celów ich 
utworzenia.

Or. pt
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Poprawka 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski przypomniał, że na 
mocy Traktatu z Lizbony turystyka 
stanowi nową kompetencję UE, która w 
związku z tym powinna znaleźć 
odzwierciedlenie w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych. Parlament 
podkreślił istotny wkład turystyki w 
gospodarkę europejską i uznał, że 
europejska strategia na rzecz turystyki 
powinna przyczynić się do podniesienia 
konkurencyjności tego sektora i uzyskać 
odpowiednie finansowanie z EFRR.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z ust. 99 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. 
„Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Poprawka 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Jak stwierdził Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w sprawozdaniu 
specjalnym nr 6/2011 pt. „Czy 
współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego projekty w sektorze 
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turystycznym były skuteczne?”, w 
przypadku działań w sektorze turystyki 
osiągnięto ustanowione cele pod 
względem wyników, jeżeli chodzi o wzrost 
i zatrudnienie, stwarzając pojemność 
turystyczną oraz tworząc lub utrzymując 
miejsca pracy.

Or. it

Uzasadnienie

W sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zaprzecza się w wiarygodny 
sposób opiniom dotyczącym rzekomej nieskuteczności i wydajności działań na rzecz sektora 
turystyki.

Poprawka 80
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zanim państwa członkowskie opracują 
programy operacyjne, należy określić 
wspólny zestaw wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programów. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla 
programów.

(6) Zanim państwa członkowskie opracują 
programy operacyjne, należy określić 
wspólny zestaw wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programów. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla regionów i
programów.

Or. en

Poprawka 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zanim państwa członkowskie opracują (6) Zanim państwa członkowskie opracują 
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programy operacyjne, należy określić 
wspólny zestaw wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programów. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla 
programów.

programy operacyjne, należy określić 
wspólny zestaw wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programów. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla 
programów. W miarę możliwości wszystkie 
dane przedstawia się w rozbiciu według 
płci.

Or. en

Poprawka 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zanim państwa członkowskie opracują 
programy operacyjne, należy określić 
wspólny zestaw wskaźników, które 
umożliwią ocenę postępów w realizacji 
programów. Wskaźniki te należy uzupełnić 
wskaźnikami specyficznymi dla 
programów.

(6) Zanim państwa członkowskie opracują 
programy operacyjne, należy określić, we 
współpracy z państwami członkowskimi i 
regionami, wspólny zestaw wskaźników, 
które umożliwią ocenę postępów w 
realizacji programów. Wskaźniki te należy 
uzupełnić wskaźnikami specyficznymi dla 
programów.

Or. es

Poprawka 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie.
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wykazu miast objętych takimi działaniami 
i alokacji finansowej przeznaczonej na 
takie działania.

Or. de

Poprawka 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych, kulturowych, społecznych, 
związanych z zatrudnieniem i 
demograficznych, wobec których stają 
obszary miejskie i podmiejskie, oraz 
wskazanie w programach operacyjnych 
funkcjonalnych obszarów miejskich
objętych takimi działaniami i alokacji 
finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

Or. en

Poprawka 85
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
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określenie procedury w celu ustanowienia
wykazu miast objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

określenie procedury w celu dokonania
wyboru obszarów funkcjonujących jako 
miejskie i innych terytorialnych obszarów 
funkcjonalnych objętych takimi 
działaniami i alokacji finansowej 
przeznaczonej na takie działania.

Or. de

Uzasadnienie

Zrównoważony rozwój miast dotyczy nie tylko samych miast, ale jest obecnie realizowany 
również w większych jednostkach przestrzennych, np. kilku miastach, mieście i okolicy lub 
związkach regionalnych, a do tego w państwach członkowskich występuje szereg kategorii 
obszarów, w związku z czym definicja przestrzeni miejskich, które mają się rozwinąć, powinna 
odzwierciedlać tę różnorodność.

Poprawka 86
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
wewnątrzkulturowych, klimatycznych i 
społecznych, wobec których stają obszary 
miejskie, oraz określenie procedury w celu 
ustanowienia wykazu miast objętych 
takimi działaniami i alokacji finansowej 
przeznaczonej na takie działania.

Or. en

Poprawka 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych, społecznych i 
demograficznych, wobec których stają 
obszary miejskie i podmiejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
orientacyjnego wykazu miast i obszarów 
funkcjonalnych objętych takimi 
działaniami i alokacji finansowej 
przeznaczonej na takie działania.

Or. es

Poprawka 88
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych, demograficznych i 
społecznych, wobec których stają obszary 
miejskie, oraz określenie procedury w celu 
wyboru funkcjonalnych obszarów 
miejskich i innych obszarów 
terytorialnych objętych takimi działaniami 
i alokacji finansowej przeznaczonej na 
takie działania.
(Zgodnie z poprawką sprawozdawcy 
dotyczącą art. 7 ust. 1 rozporządzenia w 
sprawie EFRR, uwzględniając szersze 
rozumienie obszarów funkcjonalnych.)
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Or. en

Poprawka 89
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 
działania.

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych, demograficznych i 
społecznych, wobec których stają obszary 
miejskie, oraz określenie procedury w celu 
wyboru funkcjonalnych obszarów 
miejskich i innych obszarów 
terytorialnych objętych takimi działaniami 
i alokacji finansowej przeznaczonej na 
takie działania.

Or. en

Poprawka 90
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, wobec 
których stają obszary miejskie, oraz 
określenie procedury w celu ustanowienia 
wykazu miast objętych takimi działaniami i 
alokacji finansowej przeznaczonej na takie 

(7) W ramach zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich za konieczne uznaje 
się wspieranie zintegrowanych działań 
służących rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych, związanych z wodą i 
społecznych, wobec których stają obszary 
miejskie, oraz określenie procedury w celu 
ustanowienia wykazu miast objętych 
takimi działaniami i alokacji finansowej 
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działania. przeznaczonej na takie działania.

Or. en

Poprawka 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Opierając się na doświadczeniach i 
osiągnięciach płynących z włączenia 
środków w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich do 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR w okresie 2007–2013, należy 
podjąć dalsze działania w tym kierunku 
na szczeblu UE i ustanowić platformę na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich.

skreślony

Or. de

Poprawka 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Opierając się na doświadczeniach i 
osiągnięciach płynących z włączenia 
środków w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich do 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR w okresie 2007–2013, należy podjąć 
dalsze działania w tym kierunku na 
szczeblu UE i ustanowić platformę na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich.

(8) Opierając się na doświadczeniach i 
osiągnięciach płynących z włączenia 
środków w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich do 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR w okresie 2007–2013, Komisja 
promuje tworzenie sieci, współpracę 
między władzami lokalnymi i wymianę 
doświadczeń w zakresie polityki miejskiej
na szczeblu UE w obszarach powiązanych 
z priorytetami inwestycyjnymi EFRR i 
zrównoważonym rozwojem obszarów 
miejskich.



AM\903902PL.doc 25/168 PE491.053v01-00

PL

Or. en

Poprawka 93
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Opierając się na doświadczeniach i 
osiągnięciach płynących z włączenia 
środków w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich do 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR w okresie 2007–2013, należy podjąć 
dalsze działania w tym kierunku na 
szczeblu UE i ustanowić platformę na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich.

(8) Opierając się na doświadczeniach i 
osiągnięciach płynących z włączenia 
środków w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich do 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR w okresie 2007-2013, należy
zwiększyć zaangażowanie istniejących 
sieci i platform miejskich;.

Or. pt

Uzasadnienie

Pomimo tego, że będą tworzone nowe platformy rozwoju obszarów miejskich, platformy już 
istniejące powinny się angażować w tworzenie ekonomii skali opartej na organizacji, 
funkcjonowaniu i powiązaniu z instytucjami europejskimi.

Poprawka 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, istotnych na poziomie Unii, 
EFRR powinien wspierać innowacyjne 
działania w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich.

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, istotnych na poziomie Unii, 
EFRR powinien wspierać innowacyjne 
działania w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich, w tym rozwój 
obszarów podmiejskich i działania 
promujące oddolne rozwiązania 
partycypacyjne stanowiące odpowiedź na 
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wyzwania strukturalne, takie jak 
rewitalizacja zaniedbanych dzielnic miast.

Or. en

Poprawka 95
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, istotnych na poziomie Unii, 
EFRR powinien wspierać innowacyjne 
działania w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich.

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju 
miejskiego, terytorialnego i regionalnego, 
istotnych na poziomie Unii, EFRR 
powinien wspierać innowacyjne działania 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
miejskiego, terytorialnego i regionalnego.

Or. de

Uzasadnienie

Zrównoważony rozwój miast dotyczy nie tylko samych miast, ale jest obecnie realizowany 
również w większych jednostkach przestrzennych, np. kilku miastach, mieście i okolicy lub 
związkach regionalnych, a do tego w państwach członkowskich występuje szereg kategorii 
obszarów, w związku z czym definicja przestrzeni miejskich, które mają się rozwinąć, powinna 
odzwierciedlać tę różnorodność.

Poprawka 96
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, istotnych na poziomie Unii, 
EFRR powinien wspierać innowacyjne 
działania w dziedzinie zrównoważonego 

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i innych obszarów 
terytorialnych, istotnych na poziomie Unii, 
EFRR powinien wspierać innowacyjne 
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rozwoju obszarów miejskich. działania w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich i innych 
obszarów terytorialnych.

Or. en

Poprawka 97
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, istotnych na poziomie Unii, 
EFRR powinien wspierać innowacyjne 
działania w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich.

(9) Aby zidentyfikować lub przetestować 
nowe rozwiązania problemów odnoszących 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i innych obszarów 
terytorialnych, istotnych na poziomie Unii, 
EFRR powinien wspierać innowacyjne 
działania w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich i innych 
obszarów terytorialnych.

Or. en

Poprawka 98
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFRR powinien także zająć się 
problemami dostępności obszarów 
najsłabiej zaludnionych do dużych rynków 
oraz ich oddaleniem od tych rynków, o 
czym mowa w protokole nr 6 w sprawie 
szczegółowych postanowień dotyczących 
Celu 6 w ramach funduszy strukturalnych 
w Finlandii i Szwecji do Aktu 
przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć 
zrównoważony rozwój niektórych wysp, 

(10) EFRR powinien także zająć się 
problemami dostępności obszarów, na 
których występuje ubóstwo i napięcia 
między poszczególnymi grupami 
etnicznymi lub które są najsłabiej 
zaludnione do dużych rynków oraz ich 
oddaleniem od tych rynków, o czym mowa 
w protokole nr 6 w sprawie szczegółowych 
postanowień dotyczących Celu 6 w ramach 
funduszy strukturalnych w Finlandii i 
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obszarów górskich, regionów 
przygranicznych i obszarów słabo 
zaludnionych, spowolniony ich położeniem 
geograficznym, EFRR powinien także 
zająć się szczególnymi trudnościami, z 
jakimi muszą się one zmierzyć.

Szwecji do Aktu przystąpienia z 1994 r. 
Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
niektórych wysp, obszarów górskich, 
regionów przygranicznych i obszarów 
słabo zaludnionych, spowolniony ich 
położeniem geograficznym, EFRR 
powinien także zająć się szczególnymi 
trudnościami, z jakimi muszą się one 
zmierzyć.

Or. en

Poprawka 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFRR powinien także zająć się 
problemami dostępności obszarów 
najsłabiej zaludnionych do dużych rynków 
oraz ich oddaleniem od tych rynków, o 
czym mowa w protokole nr 6 w sprawie 
szczegółowych postanowień dotyczących 
Celu 6 w ramach funduszy strukturalnych 
w Finlandii i Szwecji do Aktu 
przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć 
zrównoważony rozwój niektórych wysp, 
obszarów górskich, regionów 
przygranicznych i obszarów słabo 
zaludnionych, spowolniony ich położeniem 
geograficznym, EFRR powinien także 
zająć się szczególnymi trudnościami, z 
jakimi muszą się one zmierzyć.

(10) EFRR powinien także zająć się 
problemami dostępności obszarów 
najsłabiej zaludnionych do dużych rynków 
oraz ich oddaleniem od tych rynków, o 
czym mowa w protokole nr 6 w sprawie 
szczegółowych postanowień dotyczących 
Celu 6 w ramach funduszy strukturalnych 
w Finlandii i Szwecji do Aktu 
przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć 
zrównoważony rozwój wysp, obszarów 
górskich, regionów przygranicznych i 
obszarów słabo zaludnionych, 
spowolniony ich położeniem 
geograficznym, EFRR powinien także 
zająć się szczególnymi trudnościami, z 
jakimi muszą się one zmierzyć.

Or. es

Poprawka 100
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) EFRR powinien także zająć się 
problemami dostępności obszarów 
najsłabiej zaludnionych do dużych rynków 
oraz ich oddaleniem od tych rynków, o 
czym mowa w protokole nr 6 w sprawie 
szczegółowych postanowień dotyczących 
Celu 6 w ramach funduszy strukturalnych 
w Finlandii i Szwecji do Aktu 
przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć 
zrównoważony rozwój niektórych wysp, 
obszarów górskich, regionów 
przygranicznych i obszarów słabo 
zaludnionych, spowolniony ich położeniem 
geograficznym, EFRR powinien także 
zająć się szczególnymi trudnościami, z 
jakimi muszą się one zmierzyć.

(10) EFRR powinien także zająć się 
problemami dostępności obszarów 
najsłabiej zaludnionych do dużych rynków 
oraz ich oddaleniem od tych rynków, o 
czym mowa w protokole nr 6 w sprawie 
szczegółowych postanowień dotyczących 
Celu 6 w ramach funduszy strukturalnych 
w Finlandii i Szwecji do Aktu 
przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć 
zrównoważony rozwój niektórych wysp, 
obszarów górskich, regionów 
przygranicznych, obszarów słabo 
zaludnionych i oddalonych miast 
granicznych, spowolniony ich położeniem 
geograficznym, EFRR powinien także 
zająć się szczególnymi trudnościami, z 
jakimi muszą się one zmierzyć.

Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na ich szczególną sytuację należy uwzględnić także oddalone miasta graniczne.

Poprawka 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Celem środków EFRR 
przeznaczonych na infrastrukturę 
transportową powinno być umacnianie 
spójności społecznej i terytorialnej Unii 
poprzez zmniejszanie różnic w poziomie 
rozwoju regionów, a zwłaszcza poprawę 
dostępu i większą mobilność 
społeczeństwa, jak również 
współfinansowanie bardziej 
zrównoważonego i niskoemisyjnego 
systemu transportu. Możliwość 
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finansowania podstawowej infrastruktury 
transportowej powinna zostać utrzymana 
dla wszystkich regionów bez wyjątku.

Or. es

Uzasadnienie

Należy utrzymać możliwość finansowania podstawowej infrastruktury transportowej dla 
wszystkich regionów.

Poprawka 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej z 
rekompensowaniem dodatkowych kosztów 
wynikających z ich szczególnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej, która jest 
spowodowana niekorzystnymi warunkami 
wynikającym z czynników, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, mianowicie ich 
oddaleniem, charakterem wyspiarskim, 
niewielkimi rozmiarami, trudną topografią 
i klimatem oraz ich zależnością 
gospodarczą od niewielkiej liczby 
produktów, podczas gdy trwałość i łączne 
występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi. Aby wesprzeć 
rozwój nowej i już prowadzonej 
działalności gospodarczej, co najmniej
50% dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej z 
rekompensowaniem dodatkowych kosztów 
wynikających z ich szczególnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej, która jest 
spowodowana niekorzystnymi warunkami 
wynikającym z czynników, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, mianowicie ich 
oddaleniem, charakterem wyspiarskim, 
niewielkimi rozmiarami, trudną topografią 
i klimatem oraz ich zależnością 
gospodarczą od niewielkiej liczby 
produktów, podczas gdy trwałość i łączne 
występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi. Aby wesprzeć 
rozwój nowej i już prowadzonej 
działalności gospodarczej, co najmniej 
30% dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.

Or. fr



AM\903902PL.doc 31/168 PE491.053v01-00

PL

Uzasadnienie

Cel ukierunkowania 50% dodatkowej alokacji na środki dywersyfikacji stanowi zmianę 
paradygmatu, która uniemożliwia jej stosowanie od 2014 r., ponieważ cele alokacji są 
związane przede wszystkim z obniżeniem dodatkowych kosztów. Poziom 30% zdaje się w 
większym stopniu uwzględniać warunki lokalne.

Poprawka 103
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej z 
rekompensowaniem dodatkowych kosztów 
wynikających z ich szczególnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej, która jest 
spowodowana niekorzystnymi warunkami 
wynikającym z czynników, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, mianowicie ich 
oddaleniem, charakterem wyspiarskim, 
niewielkimi rozmiarami, trudną topografią 
i klimatem oraz ich zależnością 
gospodarczą od niewielkiej liczby 
produktów, podczas gdy trwałość i łączne 
występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi. Aby wesprzeć 
rozwój nowej i już prowadzonej 
działalności gospodarczej, co najmniej 
50% dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej z 
rekompensowaniem dodatkowych kosztów 
wynikających z ich szczególnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej, która jest 
spowodowana niekorzystnymi warunkami 
wynikającym z czynników, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, mianowicie ich 
oddaleniem, charakterem wyspiarskim, 
niewielkimi rozmiarami, trudną topografią 
i klimatem oraz ich zależnością 
gospodarczą od niewielkiej liczby 
produktów, podczas gdy trwałość i łączne 
występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi i 
konkurencyjności.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianą art. 11, ustęp 1, akapit drugi. Dotacja dodatkowa o szczególnym 
przeznaczeniu skierowana jest dla regionów najbardziej oddalonych (RNO) oraz regionów 
słabo zaludnionych. Jeśli regiony słabo zaludnione nie muszą alokować żadnej wartości 
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procentowej od dotacji dodatkowej o szczególnym przeznaczeniu, którą otrzymają na cele 
specyficzne, RNO również nie powinny spełniać tego warunku. Celem jest ujednolicenie 
przyznawania dotacji dodatkowej o szczególnym przeznaczeniu wszystkim regionom.

Poprawka 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej z 
rekompensowaniem dodatkowych kosztów 
wynikających z ich szczególnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej, która jest 
spowodowana niekorzystnymi warunkami 
wynikającym z czynników, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, mianowicie ich 
oddaleniem, charakterem wyspiarskim, 
niewielkimi rozmiarami, trudną topografią 
i klimatem oraz ich zależnością 
gospodarczą od niewielkiej liczby 
produktów, podczas gdy trwałość i łączne 
występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi. Aby wesprzeć 
rozwój nowej i już prowadzonej 
działalności gospodarczej, co najmniej 
50% dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez rozszerzenie, w drodze wyjątku, 
zakresu wsparcia z EFRR na finansowanie 
pomocy operacyjnej związanej z 
rekompensowaniem trudności 
wynikających z ich szczególnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej, która jest 
spowodowana niekorzystnymi warunkami 
wynikającym z czynników, o których 
mowa w art. 349 Traktatu, mianowicie ich 
oddaleniem, charakterem wyspiarskim, 
niewielkimi rozmiarami, trudną topografią 
i klimatem oraz ich zależnością 
gospodarczą od niewielkiej liczby 
produktów, podczas gdy trwałość i łączne 
występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi. Aby wesprzeć 
rozwój nowej i już prowadzonej 
działalności gospodarczej, co najmniej 
50% dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 349 Traktatu trwałość i łączne występowanie szeregu czynników poważnie 
szkodzi tym obszarom, z których większość jest trudna do oszacowania.
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Poprawka 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają propagowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienia 
perspektywy płci na wszystkich etapach 
wdrażania EFRR, w tym na etapie jego 
opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny.

Or. en

Poprawka 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby określić procedury wyboru i 
realizacji innowacyjnych działań, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do przedmiotu i 
zakresu określonych w art. 9. Szczególnie 
ważne jest, aby Komisja przeprowadzała 
odpowiednie konsultacje w trakcie prac 
przygotowawczych, w tym na szczeblu 
eksperckim. Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

(12) Aby określić procedury wyboru i 
realizacji innowacyjnych działań, zgodnie 
z art. 290 Traktatu w odniesieniu do 
przedmiotu i zakresu określonych w art. 9,
szczególnie ważne jest, aby Komisja 
przeprowadzała odpowiednie konsultacje 
w trakcie prac przygotowawczych, w tym 
na szczeblu eksperckim. Komisja powinna 
zapewnić równoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. es
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Poprawka 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do wykazu miast, które mają uczestniczyć 
w działaniach platformy na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

skreślony

Or. de

Poprawka 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do wykazu miast, które mają uczestniczyć 
w działaniach platformy na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 

skreślony
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wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do wykazu miast, które mają uczestniczyć 
w działaniach platformy na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do wykazu wspólnych wskaźników. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do wykazu miast, które mają uczestniczyć
w działaniach platformy na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich. Uprawnienia te 

(13) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonania niniejszego 
rozporządzenia Komisji należy przyznać 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do uczestników działań platformy na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
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powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję.

Or. es

Poprawka 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

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.

Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR 
przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania 
regionów najmniej uprzywilejowanych, 
wśród których szczególną uwagę należy 
poświęcić obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym 
i regionom, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takim jak najbardziej 
na północ wysunięte regiony o bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.
W szczególności, zgodnie z 
postanowieniami art. 176 TFUE EFRR 
przyczynia się do finansowania działań 
mających na celu wzmocnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
drodze korygowania podstawowych 
dysproporcji regionalnych w Unii poprzez 
wspieranie rozwoju oraz dostosowania 
strukturalnego gospodarek regionalnych
słabiej rozwiniętych, w tym 
przekształcania upadających regionów 
przemysłowych.
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Or. es

Poprawka 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

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 bądź 
regionów borykających się z regionalnymi 
wyzwaniami demograficznymi i będącymi 
w niekorzystnej sytuacji;

Or. de

Poprawka 113
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

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, a także 
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regionów borykających się ze znaczącymi 
wyzwaniami demograficznymi;

Or. de

Poprawka 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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 i 
wewnątrzregionalnych poprzez wspieranie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych i 
regionów opóźnionych w rozwoju.

Or. en

Poprawka 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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, oraz 
poprzez uwzględnianie charakterystyki 
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regionów, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych trudności 
naturalnych lub demograficznych, takich 
jak najbardziej na północ 
wysunięte regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia, regiony wyspiarskie, 
regiony najbardziej oddalone, 
transgraniczne i górskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że EFRR nie przyczynia się jedynie do nadrabiania zaległości w 
upadających regionach przemysłowych i regionach opóźnionych w rozwoju, lecz także do 
rozwoju regionów cierpiących na skutek niekorzystnych warunków przyrodniczych oraz 
regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka 116
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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, 
regionów opóźnionych w rozwoju i 
regionów borykających się z wyzwaniami 
demograficznymi i niekorzystnymi 
warunkami przyrodniczymi;

Or. en

Poprawka 117
Riikka Manner, Jens Nilsson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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, 
regionów opóźnionych w rozwoju i 
regionów borykających się z wyzwaniami 
demograficznymi i niekorzystnymi 
warunkami przyrodniczymi.

Or. en

Poprawka 118
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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 i 
wewnątrzregionalnych poprzez wspieranie 
zrównoważonego rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych, 
regionów opóźnionych w rozwoju i 
regionów borykających się z wyzwaniami 
demograficznymi i niekorzystnymi 
warunkami przyrodniczymi.

Or. en
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Poprawka 119
Viktor Uspaskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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, 
regionów opóźnionych w rozwoju i 
regionów borykających się z wyzwaniami i 
trudnościami demograficznymi i 
społecznymi.

Or. en

Poprawka 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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, jak 
również rozwiązywania problemów 
dotykających obszary, które cierpią na 
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skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych.

Or. en

Poprawka 121
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

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, a także 
regionów, przed którymi stoją wyzwania 
demograficzne, a także znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji związanej z 
infrastrukturą lub środowiskiem 
naturalnym;

Or. de

Uzasadnienie

Wyzwania demograficzne, takie jak spadek ludności, a zwłaszcza emigracja, stanowią palące 
problemy, które można uzasadnić niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi i 
infrastrukturalnymi. Opóźnienie rozwoju regionów można często sprowadzić do tego rodzaju 
problemów, w związku z czym należy zawrzeć tę informację w tekście.

Poprawka 122
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy
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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 i 
wewnątrzregionalnych poprzez wspieranie 
rozwoju oraz dostosowania strukturalnego 
gospodarek regionalnych, w tym 
przekształcania upadających regionów 
przemysłowych i regionów opóźnionych w 
rozwoju, a także regionów borykających 
się z wyzwaniami demograficznymi i 
niekorzystnymi warunkami 
przyrodniczymi.

Or. en

Poprawka 123
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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, 
konkurencyjności oraz dostosowania 
strukturalnego gospodarek regionalnych, w 
tym przekształcania upadających regionów 
przemysłowych, regionów opóźnionych w 
rozwoju i regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. pt

Uzasadnienie

Zwiększenie konkurencyjności regionów jest podstawą do poprawy jakości życia ludności. 
Jeśli EFRR posiada dotacje dodatkowe o specyficznym przeznaczeniu dla regionów 
najbardziej oddalonych, wydaje się uzasadnione, aby te regiony były zrównane z innymi w 
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funkcjach funduszu.

Poprawka 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

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, jak 
również wysp, regionów transgranicznych 
i górskich, słabo zaludnionych i 
oddalonych miast granicznych.

Or. es

Uzasadnienie

EFRR powinien przyczyniać się do zmniejszania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych 
regionów oraz zmniejszania stopnia, w jakim regiony najmniej uprzywilejowane są opóźnione 
w rozwoju. Do tych regionów należy zaliczyć obszary podlegające przemianom 
przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim jak regiony wyspiarskie, 
transgraniczne i górskie, regiony słabo zaludnione i oddalone miasta graniczne.

Poprawka 125
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
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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.

terytorialnej w drodze korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych i 
wspierania rozwoju oraz dostosowania 
strukturalnego gospodarek regionalnych, w 
tym przekształcania upadających regionów 
przemysłowych i regionów opóźnionych w 
rozwoju oraz regionów stojących wobec 
wyzwań i negatywnych zjawisk o 
charakterze demograficznym i 
geograficznym.

Or. pt

Poprawka 126
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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.

Or. en

Poprawka 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze korygowania 

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

podstawowych dysproporcji regionalnych 
poprzez wspieranie rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych i 
regionów opóźnionych w rozwoju, oraz 
poprzez uwzględnianie charakterystyki 
regionów, które cierpią na skutek 
poważnych lub trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych.

Or. fr

Poprawka 128
Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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, 
obszarów znajdujących się w 
niekorzystnym położeniu ze względu na 
warunki przyrodnicze i regionów 
borykających się z wyzwaniami i 
trudnościami demograficznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Region Lombardia uważa za konieczne wsparcie terytorialnego zrównoważenia poprzez 
promowanie spójności terytorialnej obszarów znajdujących się w niekorzystnym położeniu.
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Poprawka 129
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W myśl art. 174 i 349 TFUE oraz zgodnie 
z art. 176 Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego ma na celu zmniejszenie 
dysproporcji pomiędzy poziomami rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania 
regionów najmniej uprzywilejowanych. 
Wśród regionów, o których mowa, 
szczególną uwagę poświęca się obszarom 
wiejskim, obszarom podlegającym 
przemianom przemysłowym i regionom, 
które cierpią na skutek poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, 
takim jak regiony najbardziej oddalone, 
wysunięte najbardziej na północ o bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Or. pt

Poprawka 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Promowanie równouprawnienia kobiet i 

mężczyzn oraz niedyskryminacji
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 
[...]/2012 [RWP] państwa członkowskie i 
Komisja dopilnowują, by w przygotowaniu 
i realizacji programów EFRR 
uwzględniano i promowano 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
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Or. de

Poprawka 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a 
(nowy) Promowanie równych szans

i niedyskryminacji
Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają promowanie zasady równości 
mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania 
problematyki płci na poszczególnych 
etapach wdrażania EFRR. Państwa 
członkowskie i Komisja podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną na poszczególnych etapach 
wdrażania EFRR, a w szczególności – w 
dostępie do nich. W szczególności 
dostępność dla osób niepełnosprawnych 
jest jednym z kryteriów, których należy 
przestrzegać podczas określania operacji 
współfinansowanych z EFRR oraz które 
należy uwzględniać na poszczególnych 
etapach wdrażania.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr (...)/2012 (RWP) podczas opracowywania i 
wdrażania programów promuje się równouprawnienie płci i niedyskryminację. 
Rozporządzenie w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących EFRR powinno zawierać 
postanowienie dotyczące równouprawnienia płci i niedyskryminacji, podobnie jak ma to 
miejsce w rozporządzeniu w sprawie EFS.
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Poprawka 132
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera: EFRR wspiera następujące działania w 
celu przyczynienia się do realizacji
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 5

Or. en

Poprawka 133
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, przyczyniające się do 
tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, 
poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w obszarach, które przyczyniają 
się do inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, głównie w małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) oraz 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przyczyniające się do tworzenia i ochrony 
trwałych miejsc pracy, poprzez 
bezpośrednie wspieranie inwestycji 
wyłącznie w małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) oraz 
mikroprzedsiębiorstwa, w tym 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej;

Or. xm

Uzasadnienie

MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, które dotychczas w bardzo niewielkim stopniu korzystały z 
funduszy strukturalnych, nie zawsze dysponują zasobami wystarczającymi do rozwoju w 
odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw. Jako że stanowią siłę napędową gospodarki, 
zarezerwowanie funduszy strukturalnych na potrzeby MŚP i mikroprzedsiębiorstw pozwoli w 
pełni wyzwolić ich potencjał w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy przez spełnienie 
zasad uznanych w programie Small Business Act.

Poprawka 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
w tym w przedsiębiorstwa społeczne i 
reprezentujące gospodarkę społeczną;

Or. es

Poprawka 136
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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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, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w szczególności w małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz 
przeznaczone dla nich innowacyjne 
instrumenty finansowe;

Or. de

Poprawka 137
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, między innymi poprzez 
bezpośrednie wspieranie inwestycji w małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Ma to 
zastosowanie również dla sektora usług;

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa usługowe tworzą istotną wartość dodaną w zakresie zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego, dlatego należy je stosownie uwzględnić.

Poprawka 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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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, głównie poprzez bezpośrednie 
wspieranie inwestycji w małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) oraz gospodarkę 
społeczną;

Or. en

Poprawka 139
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w przedsiębiorstwa;

Or. pt

Uzasadnienie

Duże przedsiębiorstwa realizują znaczące inwestycje w maszyny, sprzęt i w innych 
dziedzinach produkcyjnych, zawierając umowy na podwykonawstwo z MŚP. Ponieważ duże 
przedsiębiorstwa posiadają dużą zdolność tworzenia miejsc pracy i wpływania na rozwój 
MŚP, a także przyczyniają się do wzrostu gospodarki regionalnej, wydaje się uzasadnione, 
aby były one kwalifikowane.

Poprawka 140
Viktor Uspaskich

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inwestycje produkcyjne, przyczyniające 
się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc 

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

pracy, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w przedsiębiorstwa, a zwłaszcza 
w średnie przedsiębiorstwa MŚP;

Or. en

Poprawka 141
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji w przedsiębiorstwa, zwłaszcza
małe i średnie (MŚP);

Or. de

Poprawka 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, poprzez bezpośrednie wspieranie 
inwestycji dotyczących w głównej mierze
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

Or. fr

Uzasadnienie

MŚP są priorytetem w kwestii inwestycji produkcyjnych, jednak EFRR powinien także 
oferować możliwość wspierania większych przedsiębiorstw.

Poprawka 143
Fiorello Provera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, w szczególności poprzez 
bezpośrednie wspieranie inwestycji w małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP);

Or. en

Poprawka 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) inwestycje produkcyjne, 
przyczyniające się do tworzenia miejsc 
pracy lub ich utrzymania w sektorze MŚP, 
a także do realizacji priorytetów 
inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 
i ust. 4, niezależnie od wielkości 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Inwestycje w infrastrukturę użytkową

Or. de
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Poprawka 146
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) inwestycje produkcyjne, 
przyczyniające się do realizacji 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 4 bez względu na 
wielkość przedsiębiorstwa

Or. en

Poprawka 147
Manfred Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) inwestycje produkcyjne, 
przyczyniające się do realizacji 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 4 bez względu na 
wielkość przedsiębiorstwa.
(To postanowienie oznacza się lit. b), co 
powoduje zmianę obecnej lit. b) na lit. c) 
itp.)

Or. en

Poprawka 148
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) promowanie MŚP, ale umożliwiając 
państwom członkowskim wspieranie także 
większych przedsiębiorstw gdy tworzą one 
miejsca pracy zgodne ze strategią „UE 
2020” oraz krajowymi i regionalnymi 
strategiami rozwoju;

Or. en

Poprawka 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, zrównoważonej turystyki i
transportu oraz technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK);

Or. en

Poprawka 150
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

(b) Inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, turystyki, transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK);

Or. de
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Uzasadnienie

Turystyka to sektor przyczyniający się do rozwoju zatrudnienia, wzrostu gospodarczego oraz 
efektywnej współpracy międzyregionalnej i ponadnarodowej, w związku z czym należy ja 
uwzględnić w tekście.

Poprawka 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

(b) inwestycje w podstawową 
infrastrukturę w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

Or. es

Poprawka 152
Fiorello Provera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, zrównoważonej turystyki i
transportu oraz technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK);

Or. en

Poprawka 153
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) Inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

(b) Inwestycje w infrastrukturę w zakresie 
gospodarki i podstawowych usług
zapewniane obywatelom w dziedzinie 
energetyki, środowiska, transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK);

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu - inwestycje w infrastrukturę w zakresie gospodarki mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, a zgodnie z wypowiedziami 
Komisji, będą wspierane również w przyszłości. Dlatego informacja ta powinna również 
wyraźnie wynikać z tekstu rozporządzenia.

Poprawka 154
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

(b) inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi w dziedzinie energetyki, 
środowiska, wody, transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK);

Or. en

Poprawka 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, (c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
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zdrowotną i edukacyjną; zdrowotną, kulturalną, sportową i 
edukacyjną, a także w infrastrukturę na 
rzecz starzejącego się społeczeństwa;

Or. de

Poprawka 156
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną, a także sportową, 
kulturalną i turystyczną;

Or. de

Poprawka 157
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną,
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę 
przedsiębiorstw, dostępną infrastrukturę 
społeczną do zdrowia, infrastrukturę 
mieszkaniową, edukacyjną, kulturalną, 
sportową i turystyczną;

Or. en

Poprawka 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w dostępną infrastrukturę 
społeczną, zdrowotną, edukacyjną, 
kulturalną i sportową, jak również 
przystępne cenowo mieszkania i 
zrównoważoną turystykę;

Or. en

Poprawka 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje dotyczące zarówno 
zwiększenia liczby mieszkań po 
przystępnych cenach, jak i infrastruktury 
społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej, 
dostępnej dla większej liczby ludności;

Or. fr

Poprawka 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w dostępną infrastrukturę 
społeczną, zdrowotną, edukacyjną, 
kulturalną, sportową i turystyczną;

Or. en

Poprawka 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



AM\903902PL.doc 61/168 PE491.053v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną, sportową i edukacyjną;

Or. en

Uzasadnienie

Sport ma ważny wpływ ekonomiczny w Europie i stanowi skuteczne narzędzie budowania 
spójności społecznej w UE i jej regionach. Jest znaczącym źródłem wydatków publicznych i 
prywatnych, takich jak środki przeznaczone na infrastrukturę, ważne wydarzenia czy też 
obiekty rekreacyjne. Struktury sportowe, zwłaszcza na poziomie lokalnym, będą wymagały 
innowacyjnych inwestycji i zmian, tak aby zaspokoić potrzeby zmieniającego się sportu i 
aktywności fizycznej w XXI wieku.

Poprawka 162
Fiorello Provera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w dostępną infrastrukturę 
społeczną, zdrowotną, mieszkaniową,
edukacyjną, kulturalną, sportową i 
turystyczną;

Or. en

Poprawka 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, (c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
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zdrowotną i edukacyjną; zdrowotną, mieszkaniową, opieki nad 
dziećmi, dziedzictwa kulturowego i 
edukacyjną w przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 164
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną, badawczą, innowacyjną i 
edukacyjną w przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
w tym mieszkaniową, zdrowotną i 
edukacyjną;

Or. en

Poprawka 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, (c) inwestycje w dostępną infrastrukturę 
społeczną, zdrowotną, edukacyjną,
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zdrowotną i edukacyjną; kulturalną, sportową i turystyczną;

Or. es

Poprawka 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną; mieszkalną i edukacyjną;

Or. de

Poprawka 168
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w dostępną infrastrukturę 
społeczną, zdrowotną, mieszkaniową,
edukacyjną, kulturalną, sportową i 
turystyczną;

Or. en

Poprawka 169
Manfred Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę 
przedsiębiorstw, społeczną, zdrowotną i 
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edukacyjną;

Or. en

Poprawka 170
Michael Theurer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną i edukacyjną;

(c) inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
zdrowotną, sportową i edukacyjną;

Or. en

Poprawka 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Wspieranie turystyki poprzez 
docelowe, zrównoważone i dostosowane 
przedsięwzięcia i programy turystyczne, 
m. in. poprzez:
i) wspieranie rozwoju turystyki w 
obszarach słabo rozwiniętych i 
nieuprzywilejowanych lub trudno 
dostępnych;
ii) rozbudowę turystyki w regionach 
odległych, granicznych oraz najbardziej 
oddalonych;
iii) wspieranie i promowanie działań na 
rzecz ochrony klimatu i środowiska, a 
także na rzecz zrównoważonego 
wykorzystania zasobów w sektorze 
turystyki.

Or. de
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Poprawka 172
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) rozwój wewnętrznego potencjału 
zdolności badań i innowacji na szczeblu 
lokalnym i regionalnym, m. in. poprzez 
tworzenie klastrów. Środki te obejmują:

Or. de

Poprawka 173
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(d) inwestycje w wewnętrzny potencjał
poprzez inwestycje trwałe w sprzęt i usługi 
infrastrukturalne na małą skalę dla 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i 
wsparcie dla podmiotów zajmujących się 
badaniami i innowacjami.

Or. en

Poprawka 174
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 175
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) inwestycje w maszyny, sprzęt i 
infrastrukturę;

Or. pt

Uzasadnienie

Należy zezwolić przedsiębiorstwom na inwestowanie w maszyny i sprzęt, które pozwolą 
zmodernizować produkcję i zwiększyć jej konkurencyjność na skalę przemysłową. Jedynie 
dzięki ostatnim osiągnięciom w dziedzinie parku maszynowego przedsiębiorstwa europejskie 
będą mogły konkurować na rynkach międzynarodowych, produkując nowe artykuły o większej 
wartości dodanej spełniające potrzeby ludzi.

Poprawka 176
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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;

Or. de

Poprawka 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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;
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Or. es

Uzasadnienie

W związku z zapóźnieniem infrastruktury badawczej w Europie nie zaleca się ustawowego 
ograniczania rozwoju wszelkiej infrastruktury badawczej przy użyciu jakichkolwiek kryteriów 
skali. Z drugiej strony, zrozumiałe jest, wobec proponowanego przez Komisję wymogu 
skoncentrowania dużej liczby działań na konkretnych celach tematycznych wskazane jest 
uelastycznienie wymiaru inwestycji w sprzęt i infrastrukturę.

Poprawka 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) inwestycje w działania mające na celu 
promowanie turystyki, w tym działalności 
związanej z turystyką morską, oraz 
ochronę dziedzictwa artystycznego i 
kulturowego;

Or. it

Uzasadnienie

Wsparcie na promowanie turystyki i ochronę dziedzictwa artystycznego i kulturowego uznaje 
się za środek niezwykle ważny dla osiągnięcia celów Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego.

Poprawka 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) wsparcie i pomoc oraz usługi dla 
przedsiębiorstw, w szczególności 
wszystkich kategorii MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, m.in. 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej;

Or. xm
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Uzasadnienie

MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, które dotychczas w bardzo niewielkim stopniu korzystały z 
funduszy strukturalnych, nie zawsze dysponują zasobami wystarczającymi do rozwoju w 
odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw. Jako że stanowią siłę napędową gospodarki, 
zarezerwowanie funduszy strukturalnych na potrzeby MŚP i mikroprzedsiębiorstw pozwoli w 
pełni wyzwolić ich potencjał w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy przez spełnienie 
zasad uznanych w programie Small Business Act.

Poprawka 180
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) wsparcie, pomoc i usługi dla 
przedsiębiorstw, w szczególności różnych 
kategorii MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, oraz towarzyszenie 
im;

Or. en

Poprawka 181
Fiorello Provera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) wsparcie i pomoc oraz usługi dla 
przedsiębiorstw, w szczególności 
wszystkich kategorii MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej;

Or. en
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Poprawka 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 183
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 184
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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;

skreślony

Or. en
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Poprawka 185
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 podmiotów zajmujących się 
badaniami i innowacjami oraz inwestycje 
w technologie i badania stosowane w 
przedsiębiorstwach; a także wsparcie 
inwestycji mających na celu badania i 
innowacje realizowanych przez publiczne 
podmioty badawcze wspólnie z 
przedsiębiorstwami prywatnymi;

Or. pt

Poprawka 186
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 podmiotów zajmujących się 
badaniami i innowacjami oraz inwestycje 
w technologie i badania stosowane w 
przedsiębiorstwach;

Or. de

Poprawka 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wsparcie publicznych podmiotów 
zajmujących się badaniami i innowacjami

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

innowacjami oraz inwestycje w 
technologie i badania stosowane w 
przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 podmiotów zajmujących się 
badaniami i innowacjami oraz inwestycje 
w technologie i badania stosowane w 
przedsiębiorstwach;

Or. es

Poprawka 189
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 publicznych podmiotów 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
oraz inwestycje w technologie i badania 
stosowane w przedsiębiorstwach; dotyczy 
to m.in. zakładania przodujących 
instytucji badawczych, np. w ramach 
odpowiedniego konkursu organizowanego 
w związku z inicjatywą „Horyzont 2020”, 
a także wspierania wszelkich działań, 
dzięki którym można zagwarantować 
międzynarodową atrakcyjność tych 
instytucji, w tym wynagrodzenia 
konkurencyjne w skali międzynarodowej;

Or. de
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Uzasadnienie

Zobacz w tej sprawie punkt 5a preambuły (nowy). Dla przyciągnięcia najlepszych w skali 
międzynarodowej naukowców oraz innowacyjnych przedsiębiorstw regiony muszą stworzyć 
atrakcyjne warunki. Dotyczy to konkurencyjnych w skali międzynarodowej wynagrodzeń 
naukowców, ale także np. oferty naukowej w języku angielskim, przestrzeni handlowej czy 
nowoczesnych usług internetowych. Regiony muszą mieć możliwość skorzystania w tym celu 
ze środków EFRR.

Poprawka 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii a) wspieranie przekształcania byłych 
obszarów przemysłowych i wydobywczych;

Or. de

Poprawka 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony 
środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy władzami
lokalnymi i regionalnymi, stosownymi 
podmiotami społecznymi i gospodarczymi, 
podmiotami działającymi na rzecz 
ochrony środowiska oraz zajmującymi się 
badaniami i innowacjami, a także 
organizacjami pozarządowymi;

Or. en



AM\903902PL.doc 73/168 PE491.053v01-00

PL

Poprawka 192
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę, 
budowanie potencjału, badania i działania 
przygotowawcze i wymianę doświadczeń 
pomiędzy władzami lokalnymi, 
regionalnymi oraz stosownymi 
podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
oraz działającymi na rzecz ochrony 
środowiska, w tym organizacjami 
pozarządowymi;

Or. en

Poprawka 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy władzami
lokalnymi i regionalnymi oraz stosownymi 
podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
oraz działającymi na rzecz ochrony 
środowiska, w tym organizacjami 
pozarządowymi;

Or. en

Poprawka 194
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy władzami
lokalnymi i regionalnymi oraz stosownymi 
podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
oraz działającymi na rzecz ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 195
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę, 
budowanie potencjału, badania i działania 
przygotowawcze i wymianę doświadczeń 
pomiędzy władzami lokalnymi i 
regionalnymi oraz stosownymi 
podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
oraz działającymi na rzecz ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony 
środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy podmiotami 
regionalnymi, lokalnymi i pozostałymi 
podmiotami społeczeństwa obywatelskiego 
w sferze naukowo-badawczej;
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Or. es

Poprawka 197
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
a także podmiotami z dziedziny nauki i 
badań;

Or. de

Poprawka 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami, stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
a także instytucjami edukacyjnymi, 
badawczymi i naukowymi;

Or. en

Poprawka 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań
pomiędzy regionami, miastami oraz 
stosownymi podmiotami społecznymi i 
gospodarczymi oraz działającymi na rzecz 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 200
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz stosownymi 
podmiotami społecznymi i gospodarczymi 
oraz działającymi na rzecz ochrony 
środowiska, w tym organizacjami 
pozarządowymi;

Or. en

Poprawka 201
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony środowiska;

(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń oraz dobrych praktyk
pomiędzy wyspami, regionami, miastami 
oraz stosownymi podmiotami społecznymi,
gospodarczymi, edukacyjnymi oraz 
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działającymi na rzecz ochrony środowiska;

Or. pt

Uzasadnienie

Wyspom należy także poświęcić uwagę przy dzieleniu się doświadczeniami i dobrymi 
praktykami, tym bardziej, że ze względu na odległość od terytorium położonego na 
kontynencie muszą być bardziej twórcze i śmiałe we wdrażaniu projektów na swoim obszarze.

Poprawka 202
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt (iv) – podpunkt a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie ograniczania rozbieżności 
wewnątrzregionalnych i propagowania 
zrozumienia międzykulturowego;

Or. en

Poprawka 203
Fiorello Provera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) rozwój instrumentów finansowych, 
takich jak pożyczki, gwarancje i akcje lub 
inne formy pomocy odnawialnej 
określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr [...]/2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) budowanie nowego potencjału, 
badania i działania przygotowawcze;

Or. en

Poprawka 205
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) rozwój instrumentów finansowych, 
takich jak pożyczki, gwarancje i akcje lub 
inne formy pomocy odnawialnej 
określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 
nr [...]/2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 206
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) rozwój instrumentów finansowych, 
takich jak pożyczki, gwarancje i akcje lub 
inne formy pomocy odnawialnej 
określone w rozporządzeniu finansowym 
w celu ułatwienia wspólnych inwestycji z 
sektorem prywatnym w przypadkach 
niedoskonałości rynku lub 
charakteryzujących się niewystarczającym 
poziomem inwestycji
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Or. en

Poprawka 207
László Surján

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) pomoc techniczną. (e) pomoc techniczną. W tym:
(i) szkolenia tematyczne i programy 
informacyjne dla potencjalnych 
beneficjentów
(ii) budowanie potencjału dla decydentów 
na szczeblu krajowym i regionalnym pod 
kątem uproszczenia i koordynacji procedur

Or. en

Poprawka 208
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e) – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

inwestycje w gospodarczą, społeczną i 
ekologiczną rewitalizację obszarów 
miejskich.

Or. en

Poprawka 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Należy umożliwić wsparcie z EFRR inwestycji prowadzonych w regionach lepiej rozwiniętych 
i dotyczących infrastruktury zapewniającej obywatelom podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK.

Poprawka 211
Ramona Nicole Mănescu

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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

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.

skreślony

Or. de

Poprawka 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Wyłączając infrastrukturę z zakresu wsparcia, nie uwzględnia się wystarczająco potrzeb i 
trudności, które powstają w wyniku trwającego obecnie kryzysu na coraz większych 
obszarach kontynentu europejskiego. Wydaje się istotne, aby również regiony lepiej 
rozwinięte mogły korzystać z takiego finansowania, pod warunkiem że jest ono związane z 
realizacją celów strategii „Europa 2020”.

Poprawka 214
Hermann Winkler
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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.

skreślony

Or. de

Poprawka 215
Mojca Kleva

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 216
Richard Seeber

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.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Inwestycje w infrastrukturę nawet w lepiej rozwiniętych regionach przynoszą korzyści 
wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Poprawka 217
Nuno Teixeira

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.

skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

Regiony lepiej rozwinięte powinny mieć możliwość zrealizowania inwestycji w danych 
dziedzinach, tak aby się przyczynić do osiągnięcia celów UE 2020 i poprawić warunki życia 
ludzi w dziedzinie środowiska, technologii i zrównoważonego transportu.

Poprawka 218
Peter Simon

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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Dążąc do realizacji celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020” również w regionach 
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lepiej rozwiniętych z EFRR do wspierania powinny kwalifikować się inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi w dziedzinie środowiska, 
transportu oraz TIK.

Poprawka 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 regionach lepiej rozwiniętych z EFRR 
nie są wspierane inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom 
podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK, z 
wyjątkiem dziedzin zielonej 
infrastruktury, usług ekosystemowych, 
różnorodności biologicznej, zielonych TIK 
oraz przyjaznych środowisku rozwiązań 
transportowych na rzecz promowania 
poruszania się pieszo, jazdy rowerem, 
wspólnego użytkowania jednego 
samochodu, wspólnych dojazdów oraz 
lokalnej mobilności publicznej.
Ponadto, w drodze odstępstwa od 
powyższego, z EFRR wspiera się 
infrastrukturę zapewniającą podstawowe 
usługi na rzecz obywateli w dziedzinie 
TIK, w tym szybkich sieci internetowych w 
lepiej rozwiniętych regionach na 
obszarach o poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych zgodnie z art. 111 ust. 4 
lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr [...] 
/2012 [RWP].

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej rozwinięte regiony zazwyczaj nie potrzebują wsparcia UE dla inwestycji w tzw. szarą 
infrastrukturę podstawową w dziedzinie środowiska i transportu, nadal zaś należy promować 
innowacyjną zieloną i zrównoważoną infrastrukturę, która często jest najbardziej opłacalna w 
tworzeniu możliwości handlowych zgodnie ze strategią „UE 2020”. Co więcej, inwestycje w 
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podstawową infrastrukturę TIK, przykładowo szybkie sieci internetowe, powinny być 
kwalifikowalne na wszystkich tych obszarach, które są wciąż opóźnione w rozwoju z powodu 
poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych.

Poprawka 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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.

Aby ograniczyć wewnętrzne rozbieżności 
w rozwoju może również zaistnieć 
konieczność, aby regiony lepiej rozwinięte 
inwestowały w infrastrukturę zapewniającą 
obywatelom podstawowe usługi w 
dziedzinie środowiska, transportu oraz 
TIK.

Or. en

Poprawka 221
Fiorello Provera

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 regionach lepiej rozwiniętych EFRR jest 
otwarty na innowacyjne rozwiązania w 
dziedzinie usług ekosystemowych, 
różnorodności biologicznej i zielonej 
infrastruktury, organizacji społecznej, 
przyjaznych środowisku rozwiązań w 
dziedzinie transportu, lokalnej mobilności 
publicznej oraz TIK.

Or. en

Poprawka 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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 regionach lepiej rozwiniętych 
zmniejszanie wewnętrznych nierówności 
w rozwoju może powodować, że EFRR 
będzie wspierać inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom 
podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK.

Or. es

Poprawka 223
Giommaria Uggias

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

Or. it

Poprawka 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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 regionach lepiej rozwiniętych z EFRR 
nie są wspierane inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom 
podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK, z 
wyjątkiem regionów objętych współpracą 
transgraniczną zgodnie z art. 3 
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rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 w 
sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
rzecz celu „Europejska współpraca 
terytorialna”.

Or. en

Poprawka 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

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 regionach lepiej rozwiniętych z EFRR 
nie są wspierane inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą obywatelom 
podstawowe usługi w dziedzinie 
środowiska, transportu oraz TIK, ale 
EFRR jest otwarty na innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie usług 
ekosystemowych, różnorodności 
biologicznej, zielonej i inteligentnej 
infrastruktury, przyjaznych środowisku 
rozwiązań w dziedzinie transportu oraz 
zielonych TIK.

Or. en

Uzasadnienie

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.
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Poprawka 226
Bogusław Sonik

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 regionach lepiej rozwiniętych EFRR jest 
otwarty na innowacyjne rozwiązania w 
dziedzinie usług ekosystemowych, 
różnorodności biologicznej i zielonej 
infrastruktury, organizacji społecznej, 
przyjaznych środowisku rozwiązań w 
dziedzinie transportu, lokalnej mobilności 
publicznej oraz TIK.

Or. en

Poprawka 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) likwidacji elektrowni jądrowych; skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne, aby środki z EFRR mogły być wykorzystywane w celu likwidacji 
elektrowni jądrowych, stanowiącej działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego.

Poprawka 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) likwidacji elektrowni jądrowych; (a) likwidacji i budowy elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 229
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) likwidacji elektrowni jądrowych; (a) likwidacji i budowy elektrowni 
jądrowych;

Or. de

Uzasadnienie

Znaczne ilości wody chłodniczej, duże zagrożenie bezpieczeństwa oraz nierozwiązana kwestia 
składowania odpadów radioaktywnych przemawiają przeciwko budowie nowych elektrowni 
jądrowych.

Poprawka 230
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) likwidacji elektrowni jądrowych; (a) likwidacji i budowy elektrowni 
jądrowych;

Or. en

Poprawka 231
Ramona Nicole Mănescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE;

(b) inwestycji w celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będących wynikiem działań
objętych dyrektywą 2003/87/WE;

Or. en

Poprawka 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE;

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych 
we wszystkich instalacjach objętych 
załącznikiem I do dyrektywy 2003/87/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Działania w instalacjach objętych załącznikiem I do dyrektywy ETS nie powinny być 
przedmiotem finansowania w ramach EFRR, gdyż to spowodowałoby zakłócenia na rynku 
systemu handlu uprawnieniami do emisji i zniweczyłoby korzyści uzyskane w wyniku redukcji 
emisji CO2.

Poprawka 233
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE;

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE, wyłączając jedynie sieć 
dystrybucji wysokosprawnej produkcji 
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skojarzonej i lokalne sieci ciepłownicze i 
chłodnicze;

Or. en

Poprawka 234
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE;

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE, z wyjątkiem systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych oraz 
zakładów elektrociepłowniczych;

Or. de

Uzasadnienie

Modernizacja sieci w systemach ciepłowniczych i chłodniczych oraz zakładach 
elektrociepłowniczych niesie ze sobą możliwość oszczędności energii i z tego powodu nie 
należy jej wykluczać z obszarów wspierania.

Poprawka 235
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą 
2003/87/WE;

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w
instalacjach objętych załącznikiem I do 
dyrektywy 2003/87/WE, w tym lokalnych 
sieciach ciepłowniczych i chłodniczych 
oraz zakładach elektrociepłowniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze UE nie powinny być przeznaczane na inwestycje w moc wytwórczą instalacji 
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wytwarzającej energię z wykorzystaniem paliw kopalnych, ale powinny wspierać wyłącznie 
działania, które zwiększają efektywność już istniejących instalacji, nie uwzględniając 
instalacji objętych dyrektywą ETS.

Poprawka 236
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. es

Poprawka 238
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

skreślona

Or. pt
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Uzasadnienie

Ponieważ zostało tak zapisane w Traktacie, bezpośrednie odniesienie do niekwalifikowania 
się tytoniu nie jest uzasadnione, tym bardziej, że tak się nie dzieje w przypadku innych 
działalności wymienionych w Traktacie. Uzasadnienie UE, iż nie zamierza inwestować w 
sektor tytoniowy, przy czym jednocześnie dynamizuje kampanie reklamowe i zdrowotne, 
również nie ma podstaw, ponieważ inne branże powinny zostać wyłączone jako 
niekwalifikowane (np.: wina i inne napoje alkoholowe).

Poprawka 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) duże projekty obejmujące budowę 
dróg bez połączeń transgranicznych, 
lotniska znajdujące się od siebie w 
odległości nie większej niż 200 km 
niewspółpracujące w korzystaniu z 
potencjału infrastruktury;

Or. en

Poprawka 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) rozwoju organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie w celu ich 
zamierzonego uwolnienia do środowiska, 
żywności lub paszy oraz powiązanych z 
nimi działań badawczych i infrastruktury;

Or. en
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Poprawka 241
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 inwestycje 
we wszystkie typy infrastruktury 
transgranicznej powinny być 
kwalifikowalne w ramach programów 
europejskiej współpracy terytorialnej, 
niezależnie od tego, czy regiony 
uczestniczące są lepiej rozwinięte, 
znajdują się w okresie przejściowym czy 
też są słabiej rozwinięte.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w infrastrukturę transgraniczną w ramach celu dotyczącego europejskiej 
współpracy terytorialnej charakteryzują się wysoką wartością dodaną, zaś różnice w 
zasadach kwalifikowalności zahamowałyby inwestycje w taką infrastrukturę, która obejmuje 
różne kategorie regionów.

Poprawka 242
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść poprzedniego akapitu nie ma 
zastosowania, w drodze odstępstwa, do 
tych regionów, których PKB na 
mieszkańca w latach 2007-2013 był niższy 
niż 75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020.
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Or. en

Poprawka 243
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele tematyczne określone w art. 9 
rozporządzenia (WE) nr […]/2012 [RWP] 
oraz określone w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia odpowiadające im 
priorytety inwestycyjne, w które EFRR 
może wnosić wkład, są skoncentrowane w 
następujący sposób:

skreślony

(a) W regionach lepiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym,
i) Co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz
ii) Co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];
(b) W regionach słabiej rozwiniętych:
i) Co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];
ii) Co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

Or. de
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Poprawka 244
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) W regionach lepiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym,

skreślony

i) Co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz
ii) Co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

Or. de

Poprawka 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w regionach lepiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym,

(a) w regionach lepiej rozwiniętych:

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących art. 4 – akapit pierwszy – litera (aa) (nowa)

Poprawka 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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

(a) W regionach lepiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym,

(a) W regionach lepiej rozwiniętych,

Or. de

Poprawka 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w regionach lepiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym:

(a) w regionach lepiej rozwiniętych:

Or. en

Poprawka 248
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w regionach lepiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym,

(a) w regionach lepiej rozwiniętych:

Or. fr

Poprawka 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w regionach lepiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym:

(a) w regionach lepiej rozwiniętych:
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Or. es

Poprawka 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

skreślony

Or. en

Poprawka 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) Co najmniej 80% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 
1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP]; oraz

i) Co najmniej 80% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 
1, 3 i 4 oraz w dowolnie wybieranym 
punkcie czwartym rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

Or. de

Poprawka 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków (i) co najmniej 80% całkowitych środków 
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z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

z EFRR na szczeblu poszczególnych 
programów operacyjnych przydziela się 
maksymalnie na trzy cele tematyczne 
określone w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. it

Uzasadnienie

Koncentracja tematyczna nie powinna podważać możliwości bezpośredniego zaradzenia 
brakom i problemów, jakim zmuszone są stawiać czoła poszczególne terytoria. 

Poprawka 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dodać cel tematyczny 2 („zwiększanie dostępu do TIK, ich wykorzystywania i 
jakości”) do listy celów objętych minimalnym udziałem inwestycji w EFRR.

Poprawka 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
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się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie celu tematycznego nr 6 sprawia, że koncentracja tematyczna jest bardziej 
elastyczna i umożliwia inwestycje w ekosystemy, które tworzą fundamenty naszych 
gospodarek, co jest zaletą, gdyż to zwiększa kapitał naturalny i pozwala dostarczać usługi 
ekosystemowe.

Poprawka 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na trzy cele tematyczne określone w art. 
9 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP]. oraz

Or. en

Poprawka 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym na wyżej 
wymienione regiony przydziela się na cele 
tematyczne określone w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]; 
oraz
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Or. en

Poprawka 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 60% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3, 4 i art. 7 lit. a) i b)
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

Or. es

Poprawka 258
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

Or. en

Poprawka 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 

(i) co najmniej 60% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
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[…]/2012 [RWP]; […]/2012 [RWP];

Or. es

Poprawka 260
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. it

Poprawka 261
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na jeden lub więcej celów 
tematycznych określonych w art. 9 pkt 1, 3 
i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP]; oraz

Or. en

Poprawka 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków (i) co najmniej 80% całkowitych środków 
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z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. es

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość finansowania transportu zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych 
infrastrukturach sieciowych.

Poprawka 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

(i) co najmniej 80% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz

Or. en

Poprawka 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

(ii) co najmniej 40% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP], przy czym inwestycje w ramach 
tego celu poza sektorem transportu 
stanowią co najmniej 30% całkowitych 
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środków z EFRR na szczeblu krajowym;

Or. en

Uzasadnienie

Wzrost w% jest niezbędny, by osiągnąć cele UE w zakresie energii i klimatu oraz zapewnić 
zgodność z rezolucją Parlamentu w sprawie efektywności energetycznej, zawierającej apel o 
przeznaczenie większej kwoty środków na ten obszar. Jest to tym bardziej konieczne, że 
transport będący drogim sektorem nie jest wyraźnie wyłączony z celu tematycznego nr 4. 
Osiągnięcie celów może stworzyć ponad 2 miliony lokalnych miejsc pracy w wielu sektorach, 
pozostawiając regionom wystarczającą elastyczność.

Poprawka 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

(ii) co najmniej 15% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

Or. es

Poprawka 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

(ii) co najmniej 15% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

Or. es
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Uzasadnienie

Koncentracja tematyczna wymagająca 80% środków skupiających się na 3 celach 
tematycznych ograniczyłaby możliwość dostosowania przez państwa członkowskie i regiony 
swych programów do szczególnych potrzeb terytorialnych. Zmniejszenie obowiązkowej kwoty 
wyodrębnionych środków oraz dodanie dwóch celów tematycznych zapewni większą 
elastyczność. Uważamy za konieczne, by EFRR pomagał w rozwoju regionalnym tych 
obszarów w Europie, które są permanentnie zapóźnione jeśli chodzi o połączenia kolejowe.

Poprawka 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na jeden z celów tematycznych 
określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 r. [RWP];

Or. en

Poprawka 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) Co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

ii) Z czego co najmniej 20% całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przydziela się na cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 4 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 r. [RWP];

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie
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Poprawka 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym na wyżej 
wymienione regiony przydziela się na cele 
tematyczne określone w art. 9 pkt 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

Or. en

Poprawka 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

(ii) co najmniej 40% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP], przy czym inwestycje w 
efektywność energetyczną i odnawialne 
źródła energii stanowią co najmniej 15% 
całkowitych środków z EFRR na szczeblu 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
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renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Poprawka 271
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) co najmniej 10% całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przydziela się na cele terytorialne 
określone w art. 10 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 r. [RWP];

Or. en

Poprawka 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w regionach w okresie przejściowym:
(i) co najmniej 60% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz
(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cel tematyczny określony w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zharmonizować minimalny udział inwestycji dla wszystkich regionów w okresie 
przejściowym, dostosowując go do propozycji dla regionów objętych siatką bezpieczeństwa 
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(60%). Należy także dodać cel tematyczny 2 („zwiększanie dostępu do TIK, ich 
wykorzystywania i jakości”) do listy celów objętych minimalnym udziałem inwestycji w 
EFRR.

Poprawka 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w regionach w okresie przejściowym:
(i) co najmniej 60% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] oraz
(ii) co najmniej 40% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP], przy czym inwestycje w ramach 
tego celu poza sektorem transportu 
stanowią co najmniej 30% całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym;

Or. xm

Uzasadnienie

Regiony w okresie przejściowym zmagają się z różnymi problemami i ograniczeniami. 
Dlatego regionom tym należy zapewnić większą elastyczność niż regionom najlepiej 
rozwiniętym w zakresie koncentracji tematycznej.

Poprawka 274
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w regionach w okresie przejściowym:
(i) co najmniej 60% całkowitych środków 
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z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; oraz
(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cel tematyczny określony w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach równego traktowania regionów należących do kategorii regionów w okresie 
przejściowym, regiony wcześniej objęte celem „Konkurencyjność” powinny korzystać z 
programu w tych samych warunkach, co regiony wcześniej objęte celem „Konwergencja”, a 
mianowicie ze stopnia koncentracji EFRR na poziomie 60%, a nie ponad 80%.

Poprawka 275
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) W regionach słabiej rozwiniętych: skreślony
i) Co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];
ii) Co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

Or. de

Poprawka 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w regionach słabiej rozwiniętych: (b) w regionach w okresie przejściowym i 
w regionach słabiej rozwiniętych:

Or. es

Poprawka 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

skreślony

Or. en

Poprawka 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) Co najmniej 50% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 
1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

i) Co najmniej 40% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 
1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

Or. de
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Poprawka 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 30% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. en

Uzasadnienie

Koncentracja tematyczna wymagająca ponad 30% środków skupiających się na 3 celach 
tematycznych w zbyt dużym stopniu ograniczyłaby możliwość dostosowania przez państwa 
członkowskie i regiony swych programów do szczególnych potrzeb terytorialnych.

Poprawka 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; i

(i) co najmniej 40% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; i

Or. es

Poprawka 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (b) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków (i) co najmniej 50% całkowitych środków 
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z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

z EFRR na szczeblu poszczególnych 
programów operacyjnych przydziela się 
maksymalnie na trzy cele tematyczne 
określone w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. it

Uzasadnienie

Koncentracja tematyczna nie powinna podważać możliwości bezpośredniego zaradzenia 
brakom i problemów, jakim zmuszone są stawiać czoła poszczególne terytoria. 

Poprawka 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) Co najmniej 50% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 
1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

i) Co najmniej 50% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 
1, 3 i 4 oraz w dowolnie wybieranym 
punkcie czwartym rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. de

Poprawka 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy dodać cel tematyczny 2 („zwiększanie dostępu do TIK, ich wykorzystywania i 
jakości”) do listy celów objętych minimalnym udziałem inwestycji w EFRR.

Poprawka 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 60% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie celu tematycznego nr 6 sprawia, że ta koncentracja tematyczna jest bardziej 
elastyczna i umożliwia inwestycje w ekosystemy, które tworzą fundamenty naszych 
gospodarek, co jest zaletą, gdyż to zwiększa kapitał naturalny i pozwala dostarczać usługi 
ekosystemowe.

Poprawka 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na trzy cele tematyczne określone w art. 
9 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

Or. en
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Poprawka 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym na wyżej 
wymienione regiony przydziela się na cele 
tematyczne określone w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 287
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (b) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. it

Poprawka 288
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na jeden lub kilka celów tematycznych
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
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[…]/2012 [RWP]; rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 289
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; i

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 7 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP]; i

Or. es

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość finansowania transportu zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych 
infrastrukturach sieciowych.

Poprawka 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) co najmniej 50% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

(i) co najmniej 60% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP];

Or. en

Poprawka 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i a) Co najmniej 30% całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przydziela się na cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 7, 8 i 10 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

Or. de

Uzasadnienie

Regiony słabiej rozwinięte powinny w skuteczny sposób przeznaczać swoje zasoby na obszary 
stymulujące wzrost, takie jak edukacja, rynek pracy czy infrastruktura transportowa.

Poprawka 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4 

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
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rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP], przy czym inwestycje w ramach 
tego celu poza sektorem transportu 
stanowią co najmniej 15% całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Te regiony już dziś przeznaczają 6% środków z EFRR na inwestycje w technologie 
niskoemisyjne. Wzrost w% jest zatem niezbędny, by osiągnąć cele UE w zakresie energii i 
klimatu oraz zapewnić zgodność z rezolucją Parlamentu w sprawie efektywności 
energetycznej, zawierającej apel o przeznaczenie większej kwoty środków na ten obszar. Jest 
to również konieczne, gdyż transport będący drogim sektorem nie jest wyraźnie wyłączony z 
celu tematycznego nr 4. Osiągniecie celów może stworzyć ponad 2 miliony lokalnych miejsc 
pracy w licznych sektorach, pozostawiając regionom wystarczającą elastyczność.

Poprawka 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) Co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

ii) Co najmniej 12,5% całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przydziela się na cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 4 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 r. [RWP].

Or. de

Poprawka 295
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 

(ii) co najmniej 10% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
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[RWP]. [RWP].

Or. en

Poprawka 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

(ii) co najmniej 20% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP], przy czym inwestycje w 
efektywność energetyczną i odnawialne 
źródła energii stanowią co najmniej 10% 
całkowitych środków z EFRR na szczeblu 
krajowym.

Or. en

Poprawka 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na jeden z celów tematycznych 
określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 r. [RWP].

Or. en

Poprawka 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym na wyżej 
wymienione regiony przydziela się na cele 
tematyczne określone w art. 9 pkt 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP];

Or. en

Poprawka 299
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) co najmniej 6% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na cele tematyczne określone w art. 9 pkt 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

(ii) co najmniej 10% całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na cele tematyczne określone w art. 9 
pkt 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 r. 
[RWP].

Or. en

Poprawka 300
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) co najmniej 10% całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przydziela się na cele terytorialne 
określone w art. 10 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 r. [RWP], przy czym 
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inwestycje w ramach tego celu poza 
sektorem transportu stanowią co najmniej 
20% całkowitych środków z EFRR na 
szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 301
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) cele tematyczne określone w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
oraz określone w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia odpowiadające im 
priorytety inwestycyjne dotyczące lokacji 
szczególnej przeznaczonej dla regionów 
najbardziej odległych oraz regionów słabo 
zaludnionych są unieważnione, aby móc 
lepiej stawić czoła nadmiernym kosztom 
stale występującym w tych regionach, 
przez co spełniony zostaje cel utworzenia 
tej szczególnej pozycji.

Or. pt

Poprawka 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75% 
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 

skreślony
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ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek dotyczących art. 4 – akapit pierwszy – litera (aa) (nowa)

Poprawka 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

skreślony

Or. en

Poprawka 304
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

skreślony

Or. de

Poprawka 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007–2013 był niższy niż 75% 
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

skreślony

Or. es
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Poprawka 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, które w latach 2007-2013 
wspierane są w ramach celu 
Konwergencja, w tym w regionach 
objętych mechanizmem phasing-out 
zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 
1083/2006, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. de

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że wszystkie regiony nieobjęte obecnie wsparciem w ramach celu 
Konwergencja, niezależnie od wysokości wsparcia, które otrzymały, należą do sieci 
bezpieczeństwa, ponieważ przyznaje się im dwie trzecie dotychczasowych środków, co dotyczy 
również regionów objętych mechanizmem phasing-out.

Poprawka 307
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) W 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) W 
regionach, które w latach 2007-2013 
otrzymywały wsparcie w ramach celu 
Konwergencja, ale które kwalifikują się do 
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odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć nieproporcjonalnych obciążeń i zniekształceń statystycznych, należałoby 
wprowadzić przepisy przejściowe.

Poprawka 308
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (i) i 
ppkt (ii) w regionach, których PKB na 
mieszkańca w latach 2007-2013 był niższy 
niż 75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020 i w 
odniesieniu do regionów stołecznych 
państw członkowskich kwalifikujących się 
do wsparcia zgodnie z art. 82 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [ ]/2012 [RWP] w 
okresie 2014-2020, co najmniej 60%
całkowitych środków z EFRR na szczeblu 
krajowym przydziela się na każdy z celów 
tematycznych określonych w art. 9 pkt 1, 3 
i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
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[RWP], z czego co najmniej 10% środków 
powinno być przydzielonych zgodnie z art. 
9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr [ ]/2012 
[RWP]. Środki z EFRR przydzielone 
zgodnie z art. 4 pkt 1 mogą zostać 
zmniejszone o kwotę równą wysokości 
środków przydzielonych z Funduszu 
Spójności na cel tematyczny określony w 
art. 9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr [...] / 
2012 [RWP] przydzielonych 
proporcjonalnie do różnych kategorii 
regionów na podstawie liczby ludności.

Or. en

Poprawka 309
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (i) i 
ppkt (ii) w regionach, których PKB na 
mieszkańca w latach 2007-2013 był niższy 
niż 75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020 i w 
odniesieniu do regionów stołecznych 
państw członkowskich kwalifikujących się 
do wsparcia zgodnie z art. 82 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [ ]/2012 [RWP] w 
okresie 2014-2020, co najmniej 60%
całkowitych środków z EFRR na szczeblu 
krajowym przydziela się na każdy z celów 
tematycznych określonych w art. 9 pkt 1, 3 
i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP], z czego co najmniej 10% środków 
powinno być przydzielonych zgodnie z art. 
9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr [ ]/2012 
[RWP]. Środki z EFRR przydzielone 



PE491.053v01-00 126/168 AM\903902PL.doc

PL

zgodnie z art. 4 pkt 1 mogą zostać 
zmniejszone o kwotę równą wysokości 
środków przydzielonych z Funduszu 
Spójności na cel tematyczny określony w 
art. 9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr [...] / 
2012 [RWP] przydzielonych 
proporcjonalnie do różnych kategorii 
regionów na podstawie liczby ludności.

Or. en

Poprawka 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) W 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) W 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 oraz w 
dowolnie wybieranym punkcie czwartym
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. de

Poprawka 311
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na maksymalnie 3 cele tematyczne z 
wykazu określonego w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Or. en

Poprawka 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym na te regiony 
przydziela się na każdy z celów 
tematycznych określonych w art. 9 pkt 1, 3 
i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP].
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Or. en

Poprawka 313
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela się 
na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (i) i 
ppkt (ii) w regionach, których PKB na 
mieszkańca w latach 2007-2013 był niższy 
niż 75% średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014-2020 i w 
odniesieniu do regionów stołecznych 
państw członkowskich kwalifikujących się 
do wsparcia zgodnie z art. 82 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [ ]/2012 [RWP] w 
okresie 2014-2020, co najmniej 60%
całkowitych środków z EFRR na szczeblu 
krajowym przydziela się na każdy z celów 
tematycznych określonych w art. 9 pkt 1, 3 
i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP], z czego co najmniej 10% środków 
powinno być przydzielonych zgodnie z art. 
9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr [ ]/2012 
[RWP]. Środki z EFRR przydzielone 
zgodnie z art. 4 pkt 1 mogą zostać 
zmniejszone o kwotę równą wysokości 
środków przydzielonych z Funduszu 
Spójności na cel tematyczny określony w 
art. 9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr [...] / 
2012 [RWP] przydzielonych 
proporcjonalnie do różnych kategorii 
regionów na podstawie liczby ludności.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem jest włączenie do zakresu tego artykułu regionów stołecznych kwalifikujących się do 
wsparcia w ramach EFRR.

Poprawka 314
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit a) ppkt (i) w 
regionach, których PKB na mieszkańca w 
latach 2007-2013 był niższy niż 75%
średniego PKB UE-25 w okresie 
odniesienia, ale które kwalifikują się do 
wsparcia w kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, co 
najmniej 60% całkowitych środków z 
EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na każdy z celów tematycznych 
określonych w art. 9 pkt 1, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Lit. b) niniejszego artykułu ma 
zastosowanie również do tych regionów, 
których PKB na mieszkańca w latach 
2007-2013 był niższy niż 75% średniego 
PKB UE-25 w okresie odniesienia, ale 
które kwalifikują się do wsparcia w 
kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych zgodnie z definicją w art. 82 
ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [ 
]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020;

Or. en

Poprawka 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 w 
odniesieniu do dodatkowych środków dla 
regionów najbardziej oddalonych i słabo 
zaludnionych należy zagwarantować 
odpowiednią elastyczność w zakresie 



PE491.053v01-00 130/168 AM\903902PL.doc

PL

wykorzystania środków, tak aby chronić 
dostępność tych regionów.

Or. en

Poprawka 316
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego środki z EFRR przydzielone 
zgodnie z art. 4 pkt 1 mogą zostać 
zmniejszone o kwotę równą wysokości 
środków przydzielonych z Funduszu 
Spójności na cel tematyczny określony w 
art. 9 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr [...] / 
2012 [RWP] przypisanych 
proporcjonalnie do różnych kategorii 
regionów na podstawie liczby ludności.

Or. en

Poprawka 317
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) ppkt (i) 
wyspiarskie państwa członkowskie 
otrzymujące środki z Funduszu Spójności, 
oraz inne wyspy, z wyjątkiem wysp, na 
których znajduje się stolica państwa 
członkowskiego, lub które posiadają stałe 
połączenie z lądem stałym, zastosowanie 
ma lit. b) ppkt (i) i ppkt (ii).

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek pozwoli państwom członkowskim i regionom o szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych zastosować właściwy dobór środków politycznych, by skutecznie rozwiązać ich 
problemy i zbadać potencjał, nie tracąc z pola widzenia nadrzędnego celu, jakim jest 
zwiększona koncentracja tematyczna.

Poprawka 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach wszystkich 11
celów tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
wymienionych poniżej w pkt 1-11 zgodnie 
z potrzebami regionalnymi i potencjałem, 
opisanymi w umowach partnerskich.

Or. en

Poprawka 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR koncentruje swoją pomoc na 
następujących priorytetach 
inwestycyjnych w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

Or. en
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Poprawka 320
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
zgodnie z potrzebami regionalnymi i 
potencjałem, opisanymi w umowach 
partnerskich.

Or. en

Poprawka 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
zgodnie z potrzebami regionalnymi i 
potencjałem, opisanymi w umowach 
partnerskich.

Or. en

Poprawka 322
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
zgodnie z potrzebami regionalnymi i 
potencjałem, opisanymi w umowach 
partnerskich.

Or. en

Poprawka 323
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
odpowiednio do potrzeb i możliwości 
regionalnych, opisanych w umowach 
partnerskich:

Or. it

Poprawka 324
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
zgodnie z regionalnymi potrzebami:

Or. de
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że w niektórych regionach występuje wiele różnorodnych potrzeb.

Poprawka 325
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] 
zgodnie z potrzebami regionalnymi i 
potencjałem, opisanymi w umowach 
partnerskich.

Or. en

Poprawka 326
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

EFRR koncentruje swoją pomoc na 
następujących priorytetach 
inwestycyjnych w ramach celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP]:

Or. en

Uzasadnienie

Taka zmiana byłaby korzystna dla uszczegółowienia kwalifikowalności działań i wydatków, 
które mogą być pokryte z funduszy.
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Poprawka 327
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji:

(1) wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i przyjaznych 
dla środowiska innowacji poprzez:

Or. en

Poprawka 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji:

(1) wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i 
zrównoważonych innowacji:

Or. xm

Uzasadnienie

Innowacje nie mogą szkodzić realizacji priorytetu tematycznego 6, ale muszą wspierać 
zrównoważony rozwój.

Poprawka 329
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji:

(1) wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i przyjaznych 
dla środowiska innowacji:

Or. en
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Poprawka 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 
interesie Europy;

(a) udoskonalanie infrastruktury badań i 
innowacji, technologii oraz usług 
innowacyjnych i podnoszenie zdolności do 
tworzenia doskonałości w zakresie badań i 
innowacji oraz wspieranie ośrodków 
kompetencji, w szczególności leżących w 
interesie Europy;

Or. en

Poprawka 331
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wzmacnianie infrastruktury badawczej i 
innowacyjnej oraz zdolności do rozwoju 
doskonałości i promowania ośrodków 
kompetencji, w szczególności o znaczeniu 
dla interesu europejskiego

(a) wzmacnianie infrastruktury badawczej i 
innowacyjnej oraz zdolności do rozwoju 
doskonałości i promowania ośrodków 
kompetencji, w szczególności o znaczeniu 
dla interesu europejskiego oraz jeśli 
występują możliwości synergii z innymi 
programami europejskimi, np. w postaci 
konkursu na stworzenie przodujących 
instytucji badawczych w ramach 
inicjatywy „Horyzont 2020”.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz w tej sprawie punkt 5a preambuły (nowy). Wiele regionalnych konkursów pokazało, 
że instrument ten szczególnie nadaje się do uzyskania najlepszych wyników. Jednak także w 
regionach, które nie zwyciężyły, konkursy te powodują polepszenie środowiska 
innowacyjnego, a przez to wiele pozytywnych zmian.
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Poprawka 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 
interesie Europy;

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

Or. en

Poprawka 333
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 
interesie Europy;

(a) udoskonalanie infrastruktury badań i 
innowacji i podnoszenie zdolności do 
tworzenia doskonałości w zakresie badań i 
innowacji;

Or. en

Poprawka 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) udoskonalanie infrastruktury badań i 
innowacji i podnoszenie zdolności do 

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

tworzenia doskonałości w zakresie badań i 
innowacji oraz wspieranie ośrodków 
kompetencji, w szczególności leżących w 
interesie Europy, a także innowacji w 
sektorze usług;

Or. sk

Poprawka 335
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 
interesie Europy;

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie innowacji w usługach, dlatego proponuję 
uwzględnienie tego zapisu w priorytecie inwestycyjnym w pkt 1 lit. a).

Poprawka 336
Victor Boştinaru

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) wspieranie ośrodków kompetencji, w 
szczególności leżących w interesie 
Europy;

Or. en
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Poprawka 337
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz rozwijanie 
powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa 
wyższego, w szczególności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, transferu 
technologii, wydajnych ekologicznie 
innowacji, innowacji społecznych, branż 
kultury, branż twórczych i aplikacji z 
dziedziny usług publicznych, tworzenie 
sieci, pobudzanie popytu, klastrów i 
otwartych innowacji poprzez inteligentną 
specjalizację;

Or. en

Poprawka 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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, wydajnych 
ekologicznie innowacji, innowacji 
społecznych, branż kultury i branż 
twórczych oraz aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

Or. en
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Poprawka 339
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 
prywatnych i publicznych w badania i 
innowacje, rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii, innowacji 
społecznych, branży kulturalnej i 
kreatywnej i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

Or. de

Uzasadnienie

Przedsięwzięcia innowacyjne na szczeblu gminnym prowadzone są częściowo przez 
samodzielne przedsiębiorstwa komunalne, a nie przedsiębiorstwa prywatne. Należy jednak 
wspierać innowacyjność w każdym przypadku, niezależnie od tego, jaką formę prawną ma 
podmiot otrzymujący wsparcie.

Poprawka 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – 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 i wsparcie inwestycji 
przedsiębiorstw i ośrodków badawczych 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;

Or. fr
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Poprawka 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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, innowacji 
społecznych, branż kultury i branż 
twórczych, aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

Or. en

Poprawka 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 
prywatnych i publicznych 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;

Or. de

Poprawka 343
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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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 
prywatnych i publicznych 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;

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie tekstu rozporządzenia w celu dopilnowania, by wspieranie innowacji 
obejmowało zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i publiczne.

Poprawka 344
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – 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, innowacji 
społecznych i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, współpracy przemysłowej,
tworzenie sieci, pobudzanie popytu, 
klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację;

Or. fr

Poprawka 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)
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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 oraz rozwijanie 
powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, udoskonalanie 
ośrodków badawczo-rozwojowych i 
szkolnictwa wyższego, w szczególności w 
zakresie 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;

Or. en

Poprawka 346
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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, wydajnych 
ekologicznie innowacji, innowacji 
społecznych, branż kultury i branż 
twórczych oraz aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

Or. en

Poprawka 347
Viktor Uspaskich

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)
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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, innowacji 
społecznych i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych i rozwoju miejskiego, 
tworzenie sieci, pobudzanie popytu, 
klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację;

Or. en

Poprawka 348
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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, wspieranie 
projektów badawczych w zakresie 
efektywności energetycznej, innowacji 
społecznych i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

Or. de

Uzasadnienie

Inwestycje w promowanie projektów badawczych w obszarze efektywności energetycznej 
stanowią wartość dodaną dla całego społeczeństwa Unii Europejskiej i pomagają w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”.

Poprawka 349
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)
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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, wydajnych 
ekologicznie innowacji, innowacji 
społecznych, branż kultury i branż 
twórczych oraz aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie 
popytu, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację;

Or. en

Poprawka 350
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – 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 oraz 
inżynierii produktów, usług i procesów, 
innowacji organizacyjnej rynku, transferu 
technologii, innowacji społecznych i 
aplikacji z dziedziny usług publicznych, 
tworzenie sieci, pobudzanie popytu, 
klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację;

Or. pt

Uzasadnienie

Inżynieria produktów powinna być kwalifikowana, aby przedsiębiorstwa mogły prowadzić 
inwestycje w dziedzinie wzornictwa przemysłowego i nowych produktów, które potem będą 
testowane na skalę przemysłową. Innowacyjne działania na rzecz procesów (wytwarzania lub 
produkcji), metody organizacyjne (zarządzanie środkami ludzkimi, platformy nauczania) i 
rynkowe (zmniejszenie przestrzeni oddzielającej konsumenta końcowego) stanowią wysoką 
wartość dodaną w modernizacji i przyczyniają się do większej konkurencyjności 
przedsiębiorstw.
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Poprawka 351
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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, innowacji 
społecznych, innowacji ekologicznych, 
aplikacji z dziedziny usług publicznych, 
tworzenie sieci, pobudzanie popytu, 
klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację;

Or. en

Poprawka 352
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 
prywatnych i publicznych 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;

Or. de

Poprawka 353
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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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 
prywatnych i publicznych 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;

Or. de

Poprawka 354
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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, innowacji 
społecznych, innowacji ekologicznych, 
aplikacji z dziedziny usług publicznych, 
tworzenie sieci, pobudzanie popytu, 
klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację;

Or. en

Poprawka 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wspieranie odpowiednich synergii i 
powiązań z unijnym programem 
„Horyzont 2020”;
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Or. it

Uzasadnienie

Należy odpowiednio powiązać wsparcie na rzecz badań naukowych z polityką spójności, aby 
ułatwić lepszej osiągnięcie celów tej polityki.

Poprawka 356
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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, linii pilotażowych, 
działań w zakresie wczesnej walidacji 
produktów i zaawansowanych zdolności 
produkcyjnych i pierwszej produkcji w 
szczególności w dziedzinie kluczowych 
technologii wspomagających oraz 
rozpowszechnianie technologii o ogólnym 
przeznaczeniu;

Or. en

Poprawka 357
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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 oraz ich zastosowań, również 
w sektorze publicznym, 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;

Or. de
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie tekstu rozporządzenia w celu zapewnienia, by do wsparcia kwalifikowały się 
projekty badawcze placówek publicznych, np. na szczeblu gminnym.

Poprawka 358
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – 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, zdolności laboratoryjnych, 
własności przemysłowej, prototypów, linii 
pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 
walidacji produktów i zaawansowanych 
zdolności produkcyjnych i pierwszej 
produkcji w dziedzinie kluczowych 
technologii wspomagających oraz rozwój i 
rozpowszechnianie technologii o ogólnym 
przeznaczeniu;

Or. pt

Uzasadnienie

Liczne przedsiębiorstwa posiadają własne laboratoria, w których prowadzone są prace nad 
nowymi produktami; w ten sposób przedstawiają swoim klientom nowe opakowania, które 
dotrą do końcowego konsumenta. Te działania laboratoryjne powinny być kwalifikowane, 
ponieważ pozwalają poprawić innowacyjność przedsiębiorstw oraz rozwinąć produkcję 
nowych artykułów o wysokiej wartości dodanej, przy czym wszystkie prace badawcze powinny 
być objęte ochroną praw autorskich (własność przemysłowa).

Poprawka 359
Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wspieranie badań technologicznych i 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w 
zakresie wczesnej walidacji produktów i 

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

produkcyjnych i pierwszej produkcji w 
szczególności w dziedzinie kluczowych 
technologii wspomagających oraz 
rozpowszechnianie technologii o ogólnym 
przeznaczeniu;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć zbyt szczegółowego i zawężającego sformułowania w przypadku priorytetów 
inwestycyjnych, proponuję zmianę sformułowania dotyczącego priorytetu inwestycyjnego w 
pkt 1 lit. c) zgodnie z powyższym tekstem.

Poprawka 360
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) rozwój odpowiednich powiązań i 
synergii z programem „Horyzont 2020”

Or. en

Poprawka 361
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) mobilizowanie potencjału 
innowacyjnego MŚP we wszystkich 
dziedzinach, wykrywanie i wspieranie 
innowacji w małych i 
mikroprzedsiębiorstwach oraz „śpiących 
innowatorach”, w szczególności poprzez 
coaching (mentoring) dla małych i mikro 
przedsiębiorstw, wsparcie organizacji 
pośredniczących i wdrażanie środków w 
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celu stymulowania kultury innowacji, 
współpracy z ośrodkami badawczymi, 
wspierania wdrażania innowacji i ich 
handlowego wykorzystania;

Or. en

Poprawka 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) rozwój powiązań i synergii pomiędzy 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badań i 
rozwoju i ośrodkami szkolnictwa wyższego

Or. fr

Poprawka 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) rozwój odpowiednich powiązań i 
synergii z programem „Horyzont 2020”

Or. en

Poprawka 364
Fiorello Provera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) rozwój odpowiednich powiązań i 
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synergii z programem „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 365
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) rozwój odpowiednich powiązań i 
synergii z programem „Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 366
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wspieranie rozwoju i restrukturyzacji 
parków nauki i technologii, wraz ze 
wzmocnieniem synergii strategicznych 
pomiędzy podmiotami systemu naukowo-
technologicznego a przedsiębiorstwami, 
utworzenie inkubatorów i akceleratorów 
przedsiębiorstw w oparciu o technologię i 
jeszcze większe skupienie się na 
biegunach konkurencyjności i 
technologii.

Or. pt

Uzasadnienie

Parki nauki i technologii powinny być uwzględnione celach priorytetowych, poprzez 
promowanie synergii strategicznych pomiędzy instytucjami tego samego sektora. Zakłada się, 
że regiony będą więcej inwestować w obszary objęte renowacją poprzez przyciąganie 
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw oraz będą tworzyć sieci współpracy z uczelniami i 
ośrodkami badawczymi. Rozwój terytorialny może nabrać rozpędu dzięki inwestycjom 
realizowanym w dziedzinie infrastruktur, które stworzą warunki do powstawania 
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przedsiębiorstw.

Poprawka 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) zachowanie i promowanie 
dziedzictwa kulturowego i twórczego Unii 
Europejskiej;
(a) sprzyjanie partycypacyjnym i 
podzielanym strategiom politycznym na 
rzecz kultury, mające na celu wspieranie i 
uwydatnianie znaczenia europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, materialnego i 
niematerialnego, aby zagwarantować 
pozytywny wpływ na gospodarkę i wiedzę;
(b) wspieranie eksperymentów, innowacji 
i przedsiębiorczości w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym;
(c) promowanie zrównoważonej turystyki, 
w tym działalności związanej z turystyką 
morską, poprzez tworzenie na terytoriach 
sieci wydajnych i innowacyjnych usług 
wysokiej jakości;

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek Komisji powinien umożliwić uwydatnienie znaczenie kultury Unii Europejskiej w 
szerokim znaczeniu, gwarantując że terytoria będą się rozwijać również dzięki ochronie i 
promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz wsparciu na rzecz zrównoważonej turystyki, 
eksperymentów i kreatywności.

Poprawka 368
Ramona Nicole Mănescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 370
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz 
wspieranie przyjmowania przyszłych i 
powstających technologii i sieci dla 
gospodarki cyfrowej;

Or. en

Poprawka 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz 
wspieranie rozwoju przyszłych i 
powstających technologii i sieci dla 
gospodarki cyfrowej;

Or. en

Poprawka 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) rozwój produktów i usług opartych na 
TIK, handlu elektronicznego oraz 
zwiększanie zapotrzebowania na TIK;

(b) rozwój produktów i usług cyfrowych 
oraz usług opartych na TIK, handlu 
elektronicznego oraz zwiększanie 
zapotrzebowania na TIK;

Or. fr

Poprawka 373
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 377
Fiorello Provera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 378
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 379
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) wzmocnienie zastosowań TIK dla e-
administracji, e-learningu, e-integracji i e-
zdrowia i platformy technologiczne w 
dziedzinie edukacji;

Or. pt

Uzasadnienie

Poza inwestycjami technologicznymi w dziedzinie nauczania, zdrowia i integracji, również 
inwestycje realizowane w dziedzinie edukacji, takie jak platformy e-learning i b-learning, 
które są przeznaczone do szkolenia na odległość, powinny być kwalifikowane.
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Poprawka 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wzmocnienie zastosowań TIK dla 
systemu zarządzania energią i jej 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 381
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wzmocnienie zastosowań TIK dla 
systemu zarządzania energią i jej 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 382
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wzmocnienie zastosowań TIK dla 
systemu zarządzania energią i jej 
monitorowania;

Or. en
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Poprawka 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) promowanie dostępności produktów i 
usług TIK dla grup ludzi znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 384
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wzmocnienie zastosowań TIK dla 
systemu zarządzania energią i jej 
monitorowania.

Or. en

Poprawka 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) promowanie dostępności produktów i 
usług TIK dla grup ludzi znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Or. en
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Poprawka 386
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) promowanie dostępności produktów i 
usług TIK dla obszarów o trwałych 
niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP],

Or. en

Poprawka 387
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) promowanie dostępności produktów i 
usług TIK dla obszarów o trwałych 
niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP],.

Or. en

Poprawka 388
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności i 
trwałości przedsiębiorstw, w tym w 
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szczególności MŚP poprzez:

Or. en

Poprawka 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności i 
trwałości MŚP:

Or. en

Poprawka 390
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP:

Or. de

Uzasadnienie

Choć centrum zainteresowania powinny bez wątpienia stanowić MŚP, należy umożliwić 
inwestycje również w inne przedsiębiorstwa. Należy odpowiednio dopasować wskaźniki, o 
których mowa w załączniku.

Poprawka 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, głównie MŚP:
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Or. fr

Poprawka 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym w szczególności
MŚP:

Or. en

Poprawka 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: 3) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, w tym 
przedsiębiorstw społecznych i 
reprezentujących gospodarkę społeczną:

Or. es

Poprawka 394
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza (MŚP):

Or. de
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Poprawka 395
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności i 
trwałości MŚP:

Or. en

Poprawka 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) zwiększanie konkurencyjności MŚP: (3) zwiększanie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym w szczególności
MŚP poprzez:

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna ogólnie wspierać europejskie przedsiębiorstwa zgodnie z europejską polityką 
przemysłową.

Poprawka 397
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci – 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 oraz wspieranie tworzenia 
nowych firm i ich przekazywania;
wspieranie działań zmierzających do 
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towarzyszącego i stabilizującego wsparcia 
MŚP oraz wsparcia inwestycji w 
pojedynczych przedsiębiorstwach;

Or. de

Poprawka 398
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm i odbudowie istniejących 
przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory 
przedsiębiorczości, także na obszarach 
borykających się z poważnymi 
wyzwaniami ekologicznymi, 
klimatycznymi lub demograficznymi 
poprzez rozwijanie synergii z EFS;

Or. en

Poprawka 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz wspieranie tworzenia 
nowych firm, zwłaszcza na obszarach 
borykających się z poważnymi 
wyzwaniami społecznymi, takich jak 
ubogie dzielnice miast, a także przez 
tworzenie efektu synergii z EFS oraz 
wspieranie przedsięwzięć 
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ekoturystycznych i turystyki 
zrównoważonej;

Or. xm

Uzasadnienie

Ubogie dzielnice miast, gdzie nie brak aktywnych obywateli, często nie dysponują środkami i 
zdolnościami wystarczającymi do rozwoju przedsiębiorczości, ponieważ obszary te często nie 
są brane pod uwagę przez inwestorów.

Poprawka 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również przez 
inkubatory przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 uwzględniając specyficzny 
sposób tworzenia przedsiębiorstw przez 
kobiety poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz 
wspieranie tworzenia nowych firm,
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Or. en

Poprawka 402
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz wspieranie tworzenia 
nowych firm, w szczególności na 
obszarach borykających się z poważnymi 
wyzwaniami ekologicznymi, 
klimatycznymi lub demograficznymi, 
takich jak regiony górskie oraz poprzez 
rozwijanie synergii z EFS;

Or. en

Poprawka 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również inwestycjom 
kapitału wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – 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 oraz wspieranie tworzenia i 
przekazywania/przejmowania firm;

Or. fr

Poprawka 405
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci – 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 oraz wspieranie tworzenia 
nowych firm oraz przenoszenia własności 
przedsiębiorstw; zwłaszcza w regionach, 
które borykają się ze znaczącymi 
wyzwaniami przyrodniczymi, 
klimatycznymi lub demograficznymi, co 
dotyczy np. regionów górskich;

Or. de

Uzasadnienie

Obszary górskie stoją przed szczególnymi wyzwaniami przyrodniczymi. Borykają się one z 
różnorodnymi problemami, takimi jak odpływ ludności i gorsze szanse gospodarcze, którym 
należy przeciwdziałać. Również w tym obszarze korzystne byłoby zatem zintegrowane 
podejście do wspierania poprzez fundusze strukturalne.

Poprawka 406
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a)



PE491.053v01-00 168/168 AM\903902PL.doc

PL

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 oraz wspieranie tworzenia 
nowych firm,
szczególności na obszarach borykających 
się z poważnymi wyzwaniami 
ekologicznymi, klimatycznymi lub 
demograficznymi, takich jak regiony 
górskie oraz poprzez rozwijanie synergii z 
EFS;

Or. en


