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Poprawka 74
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

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 o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) stanowi, że Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu 
przyczynianie się do korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
w Unii. W związku z tym, zgodnie z tym 
artykułem oraz z art. 174 akapit drugi i 
trzeci TFUE, EFRR ma przyczyniać się do 
zmniejszania dysproporcji w poziomie 
rozwoju poszczególnych regionów oraz 
zacofania regionów w najbardziej 
niekorzystnym położeniu, wśród których 
szczególną uwagę należy poświęcić 
regionom, które cierpią na skutek
poważnych i trwałych niekorzystnych 
utrudnień przyrodniczych lub 
demograficznych, takim jak najbardziej na 
północ wysunięte regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Or. en

Poprawka 75
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy ustanowić szczegółowe 
przepisy dotyczące rodzajów działań, które 

(3) Należy ustanowić szczegółowe 
przepisy dotyczące rodzajów działań, które 
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mogą uzyskać wsparcie z EFRR w ramach
celów tematycznych określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [RWP]. 
Należy jednocześnie zdefiniować i 
wyjaśnić wydatki niewchodzące w zakres 
EFRR, w tym w odniesieniu do redukcji
emisji gazów cieplarnianych w 
instalacjach objętych dyrektywą
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającą system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę 
Rady 96/61/WE.

mogą uzyskać wsparcie z EFRR w celu 
przyczynienia się do realizacji priorytetów 
inwestycyjnych w ramach celów 
tematycznych określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr […]/2013 [RWP]. 
Należy jednocześnie zdefiniować i 
wyjaśnić wydatki niewchodzące w zakres 
EFRR, w tym inwestycje ukierunkowane 
na redukcję emisji gazów cieplarnianych 
będącej wynikiem działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE.

Or. en

Poprawka 76
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Aby nie dopuścić do nadmiernego 
finansowania, inwestycje te nie powinny 
kwalifikować się do wsparcia z EFRR ze 
względu na środki finansowe przyznane 
już na ich realizację w związku ze 
stosowaniem dyrektywy 2003/87/WE. 
Wyłączenie to nie powinno ograniczać 
możliwości wykorzystania EFRR do 
wspierania działań nieuwzględnionych w 
załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
nawet jeśli są one realizowane przez te 
same podmioty gospodarcze, takich jak 
inwestycje w efektywność energetyczną w 
lokalnych sieciach ciepłowniczych, 
inteligentne systemy dystrybucji, 
magazynowania i przesyłu energii czy 
środki mające na celu redukcję 
zanieczyszczenia powietrza, nawet jeśli 
jednym z ich pośrednich skutków jest 
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redukcja emisji gazów cieplarniach lub 
jeśli są one wymienione w planie 
krajowym, o którym mowa w art. 10c ust. 
1 dyrektywy 2003/87/WE.

Or. en

Poprawka 77
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Przy promowaniu inwestycji w 
zarządzanie ryzykiem należy zapewnić 
uwzględnienie konkretnych rodzajów 
ryzyka na szczeblu regionalnym, 
transgranicznym i ponadnarodowym.

Or. en

Poprawka 78
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

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” na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zapewniając w ten sposób 
większą koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinno 
koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 
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2013 był niższy niż 75 % średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

małych i średnich przedsiębiorstwach 
(MŚP) oraz wspieraniu gospodarki 
niskoemisyjnej. Koncentrację tę należy 
osiągnąć na szczeblu krajowym z 
uwzględnieniem elastyczności na poziomie 
programów operacyjnych i w różnych 
kategoriach regionów oraz – w 
stosownych przypadkach – dostosować ją 
w sposób uwzględniający środki z 
Funduszu Spójności przydzielone na 
wsparcie priorytetów inwestycyjnych, o 
których mowa w art. 3 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 
[Fundusz Spójności]. Stopień koncentracji 
powinien uwzględniać poziom rozwoju 
regionu, w odpowiednich przypadkach 
wkład w postaci środków z Funduszu 
Spójności, a także szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75 % średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia, regionów 
objętych mechanizmem phasing-out w 
latach 2007–2013 oraz niektórych 
regionów na poziomie NUTS 2 
składających się wyłącznie z państw 
członkowskich UE położonych na 
wyspach lub z wysp.

Or. en

Poprawka 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

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” na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zapewniając w ten sposób 
większą koncentrację wsparcia EFRR na 
priorytetach Unii. Zależnie od kategorii 
wspieranych regionów wsparcie z EFRR w 
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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.

ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinno 
koncentrować się na badaniach i 
innowacjach, technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK), 
małych i średnich przedsiębiorstwach 
(MŚP) oraz wspieraniu gospodarki 
niskoemisyjnej. Koncentrację tę należy 
osiągnąć na szczeblu krajowym z 
uwzględnieniem elastyczności na poziomie 
programów operacyjnych i w różnych 
kategoriach regionów oraz – w 
stosownych przypadkach – dostosować ją 
w sposób uwzględniający środki z 
Funduszu Spójności przydzielone na 
wsparcie priorytetów inwestycyjnych, o 
których mowa w art. 3 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 
[Fundusz Spójności]. Stopień koncentracji 
powinien uwzględniać poziom rozwoju 
regionu, w odpowiednich przypadkach 
wkład w postaci środków z Funduszu 
Spójności, a także szczególne potrzeby 
regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75 % średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia, regionów 
objętych mechanizmem phasing-out w 
latach 2007–2013 oraz regionów na 
poziomie NUTS 2 składających się 
wyłącznie z wysp znajdujących się w 
państwach członkowskich otrzymujących 
pomoc z Funduszu Spójności lub 
stanowiących regiony najbardziej 
oddalone.

Or. en

Poprawka 80
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) EFRR powinien przyczynić się do (5) EFRR powinien przyczynić się do 
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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.

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 81
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr […]/2013 [RWP], aby zoptymalizować 
wartość dodaną wniesioną przez 
inwestycje finansowane w całości lub w 
części z budżetu Unii w dziedzinie badań i 
innowacji, należy dążyć do synergii, 
zwłaszcza między funkcjonowaniem 
EFRR a programem „Horyzont 2020”, 
przy jednoczesnym poszanowaniu ich 
odrębnych celów.

Or. en

Poprawka 82
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) W celu promowania mobilności 
regionalnej lub lokalnej zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju bądź 
redukcji zanieczyszczenia powietrza i 
zmniejszenia zagrożenia hałasem należy 
wspierać zdrowe i bezpieczne rodzaje
transportu zorganizowane z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju. Inwestycje w infrastrukturę 
portów lotniczych wspierane z EFRR 
powinny wspierać zrównoważony pod 
względem środowiskowym transport 
lotniczy, między innymi w przypadku 
zwiększania mobilności regionalnej, 
poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, 
w tym węzłami multimodalnymi.

Or. en

Poprawka 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) W celu promowania mobilności 
regionalnej lub lokalnej zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju bądź 
redukcji zanieczyszczenia powietrza i 
zmniejszenia zagrożenia hałasem należy 
wspierać zdrowe i bezpieczne rodzaje
transportu zorganizowane z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju. Należy zapewnić, że inwestycje w 
infrastrukturę portów lotniczych 
wspierane z EFRR wspierają korzyści 
środowiskowe, między innymi w 
przypadku zwiększania mobilności 
regionalnej i lokalnej, poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 
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infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami 
multimodalnymi.

Or. en

Poprawka 84
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5e) Aby promować osiągnięcie celów 
dotyczących energetyki i klimatu 
określonych przez Unię w unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, EFRR powinien wspierać 
inwestycje służące promowaniu 
efektywności energetycznej i 
bezpieczeństwa dostaw w państwach 
członkowskich, między innymi poprzez 
rozwój inteligentnych systemów 
dystrybucji, przechowywania i przesyłu 
energii, w tym poprzez integrację 
wytwarzania rozproszonego ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość inwestowania w 
infrastrukturę energetyczną, która jest 
zgodna z koszykiem energetycznym 
wybranym w celu zaspokojenia ich 
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dostaw, 
a także z ich celami wynikającymi z 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Or. en

Poprawka 85
Jan Olbrycht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5i) Należy określić, jakie dodatkowe 
elementy mogą być wspierane z EFRR 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna”.

Or. en

Poprawka 86
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

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, wodnych 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
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Kryteria wyboru obszarów miejskich, 
na których mają być realizowane 
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zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, oraz orientacyjne kwoty 
przeznaczone na te działania należy 
określić w umowie partnerskiej, 
przeznaczając na ten cel na szczeblu 
krajowym co najmniej 5 % środków z 
EFRR. Zakres uprawnień przekazanych 
organom miejskim powinien obejmować 
co najmniej wybór operacji lub, w 
stosownych przypadkach, globalną 
dotację, przy czym o zakresie tym powinna 
decydować instytucja zarządzająca w 
porozumieniu z danym organem 
miejskim.

Or. en

Poprawka 88
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

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 

(11) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony najbardziej oddalone, głównie 
przez przyjęcie środków na podstawie 
art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz 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 o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 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 
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50 % dodatkowej alokacji o specjalnym 
przeznaczeniu należy przeznaczyć na 
działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarki 
regionów najbardziej oddalonych.

czynników poważnie szkodzą ich 
rozwojowi. Pomoc operacyjna udzielona 
w tym kontekście przez państwa 
członkowskie podlega zwolnieniu z 
obowiązku zgłoszenia określonego w 
art. 108 ust. 3 TFUE, jeżeli w momencie 
jej udzielenia spełnia warunki określone 
w rozporządzeniu w sprawie uznania 
określonych kategorii pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zakresie 
stosowania art. 107 i 108 TFUE, 
przyjętym na mocy art. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 994/98.

Or. en

Poprawka 89
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

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 uzupełnić niniejsze 
rozporządzenie określonymi, innymi niż 
istotne elementami, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w 
odniesieniu do szczegółowych zasad 
dotyczących kryteriów wyboru działań 
innowacyjnych i zarządzania nimi. W 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
powinna być również uprawniona do 
zmiany załącznika do niniejszego 
rozporządzenia, w celu wprowadzenia 
poprawek zmierzających do zapewnienia 
skutecznej oceny postępów w realizacji 
programów. 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 
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stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 90
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek i tytuł – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Zakres wsparcia z EFRR Zakres wsparcia
1. EFRR wspiera: 1. EFRR wspiera następujące działania w 

celu przyczynienia się do realizacji 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 5:

(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 małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP);

(aa) inwestycje produkcyjne, bez względu 
na wielkość przedsiębiorstwa, 
przyczyniające się do realizacji 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 4, a w 
przypadkach, w których wiążą się one ze 
współpracą między dużymi 
przedsiębiorstwami a MŚP, w art. 5 ust. 2;

(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, transportu oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

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

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

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

(d) inwestycje w rozwój wewnętrznego 
potencjału poprzez inwestycje trwałe w 
sprzęt i infrastrukturę na małą skalę; w 
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Środki te obejmują: tym infrastrukturę kulturalną i 
infrastrukturę zrównoważonej turystyki 
na małą skalę, usługi dla przedsiębiorstw, 
wsparcie podmiotów zajmujących się 
badaniami i innowacjami oraz inwestycje 
w technologie i badania stosowane w 
przedsiębiorstwach;

(i) inwestycje trwałe w sprzęt i 
infrastrukturę na małą skalę;
(ii) wsparcie i usługi dla przedsiębiorstw, 
w szczególności MŚP;
(iii) wsparcie publicznych podmiotów 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
oraz inwestycje w technologie i badania 
stosowane w przedsiębiorstwach;
(iv) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi oraz 
działającymi na rzecz ochrony 
środowiska;

(e) tworzenie sieci, współpracę i wymianę 
doświadczeń pomiędzy właściwymi 
organami regionalnymi, lokalnymi, 
miejskimi i innymi organami publicznymi, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi 
oraz podmiotami reprezentującymi 
społeczeństwo obywatelskie, o których 
mowa w art. 5 RWP, badania, działania 
przygotowawcze i rozwijanie potencjału.

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

Or. en

Poprawka 91
Catherine Bearder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) inwestycje produkcyjne w 
przedsiębiorstwach, w szczególności w 
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MŚP, przyczyniające się do realizacji 
priorytetów inwestycyjnych określonych w 
art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 4, a w 
przypadkach, w których wiążą się one ze 
współpracą między dużymi 
przedsiębiorstwami a MŚP, w art. 5 ust. 2;

Or. en

Poprawka 92
Michael Theurer

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 rozwój wewnętrznego 
potencjału poprzez inwestycje trwałe w 
sprzęt i infrastrukturę; w tym 
infrastrukturę kulturalną i infrastrukturę 
zrównoważonej turystyki na małą skalę, 
usługi dla przedsiębiorstw, wsparcie 
podmiotów zajmujących się badaniami i 
innowacjami oraz badania stosowane w 
przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 93
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR nie wspiera: 2. EFRR nie wspiera:

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

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

(b) inwestycji prowadzonych w celu
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
będącej wynikiem działań objętych 
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załącznikiem I do dyrektywy 2003/87/WE;
(c) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;

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

(d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji 
w rozumieniu unijnych zasad pomocy 
państwa.

(d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w 
rozumieniu unijnych zasad pomocy 
państwa;

(da) inwestycji w infrastrukturę portów 
lotniczych, chyba że są one związane z 
ochroną środowiska lub towarzyszą im 
inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 
ograniczenia ich negatywnych skutków 
dla środowiska.

Or. en

Poprawka 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) inwestycji w infrastrukturę portów 
lotniczych, chyba że niosą one ze sobą 
dające się udowodnić korzyści dla 
środowiska.

Or. en

Poprawka 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) inwestycji w infrastrukturę portów 
lotniczych, chyba że niosą one ze sobą 
dające się udowodnić korzyści dla 
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środowiska.

Or. en

Poprawka 96
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4
Koncentracja tematyczna Koncentracja tematyczna

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:

1. 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 w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”, są 
skoncentrowane w następujący sposób:

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

(a) w regionach lepiej rozwiniętych:

(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 co najmniej dwa 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 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].

(aa) w regionach w okresie przejściowym:
(i) co najmniej 60 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na co najmniej dwa cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 1, 2, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 [RWP]; 
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oraz
(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 […]/2013 r. [RWP];

(c) w regionach słabiej rozwiniętych: (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].

(i) co najmniej 50 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na co najmniej dwa cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 1, 2, 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].

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

W drodze odstępstwa od lit a) regiony, 
których PKB na mieszkańca w latach 
2007-2013 był niższy niż 75 % średniego 
PKB UE-25 w okresie odniesienia, oraz 
regiony objęte mechanizmem phasing-out 
w latach 2007-2013, które kwalifikują się 
jednak do wsparcia w kategorii regionów 
lepiej rozwiniętych zgodnie z definicją w 
art. 82 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 
nr [ ]/2012 [RWP] w okresie 2014–2020, 
uznaje się do celów niniejszego artykułu 
za regiony w okresie przejściowym.

W drodze odstępstwa od lit. a) i aa) 
wszystkie regiony na poziomie NUTS-2 
składające się wyłącznie z państw 
członkowskich UE położonych na 
wyspach lub z wysp znajdujących się w 
państwach członkowskich otrzymujących 
pomoc z Funduszu Spójności lub 
stanowiących regiony najbardziej 
oddalone uznaje się do celów niniejszego 
artykułu za regiony słabiej rozwinięte.

Or. en
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Poprawka 97
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 22 % 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 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 22 % 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 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w regionach w okresie przejściowym:
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(i) co najmniej 60 % całkowitych środków 
z EFRR na szczeblu krajowym przydziela 
się na co najmniej dwa cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 1, 2, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 [RWP]; 
oraz
(ii) co najmniej 17 % całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przydziela się na cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 4 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2013 r. [RWP];

Or. en

Poprawka 100
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a a (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 co najmniej dwa cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 1, 2, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2013 [RWP]; 
oraz
(ii) co najmniej 22 % całkowitych 
środków z EFRR na szczeblu krajowym 
przydziela się na cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 4 rozporządzenia 
(UE) nr […]/2013 r. [RWP];

Or. en

Poprawka 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)
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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 co najmniej dwa cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 1, 2, 3 i 4 
rozporządzenia (UE) nr (…)/2013 (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 (…)/2013 r. (RWP);

Or. en

Poprawka 102
Andrey Kovatchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) i aa) 
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wszystkie regiony na poziomie NUTS 2 i 
NUTS 3 składające się wyłącznie z wysp 
lub stanowiące regiony najbardziej 
oddalone uznaje się do celów niniejszego 
artykułu za regiony słabiej rozwinięte.

Or. en

Uzasadnienie

Rada planuje dokonać zmniejszenia poziomu elastyczności w zakresie korzystania przez 
regiony wyspiarskie z funduszy europejskich poprzez ograniczenie niniejszego odstępstwa 
wyłącznie do tych regionów wyspiarskich, które znajdują się w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do pomocy z Funduszu Spójności. W rezultacie tego Baleary, Korsyka, 
Sardynia i wyspy Europy Północnej byłyby pozbawione niezbędnego poziomu elastyczności w 
zakresie korzystania z funduszy europejskich. Tego rodzaju środek powinien dotyczyć 
wszystkich wysp znajdujących się w UE, niezależnie od tego, czy państwa członkowskie, do 
których należą, kwalifikują się do pomocy z Funduszu Spójności, czy też nie.

Poprawka 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) i aa) 
wszystkie regiony na poziomie NUTS 2 
lub NUTS 3 składające się wyłącznie z 
jednej wyspy lub kilku wysp uznaje się do 
celów niniejszego artykułu za regiony 
słabiej rozwinięte.

Or. it

Poprawka 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) i aa) 
wszystkie regiony na poziomie NUTS-2 
składające się wyłącznie z wysp 
znajdujących się w państwach 
członkowskich otrzymujących pomoc z 
Funduszu Spójności lub stanowiących 
regiony najbardziej oddalone uznaje się 
do celów niniejszego artykułu za regiony 
słabiej rozwinięte.

Or. en

Poprawka 106
Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) wszystkie 
regiony na poziomie NUTS 2 składające 
się wyłącznie z jednej wyspy lub kilku 
wysp uznaje się do celów niniejszego 
artykułu za regiony słabiej rozwinięte.

Or. it

Poprawka 107
Andrey Kovatchev

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) aby zmaksymalizować wkład w 
osiągnięcie celu, którym jest wspieranie 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
zatrudnieniu, działania wspierające 
zrównoważoną turystykę, kulturę i 
dziedzictwo naturalne powinny stanowić 
część terytorialnej strategii dla wszystkich 
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regionów, co dotyczy również 
przekształcania upadających regionów 
przemysłowych; wsparcie takich działań 
powinno również przyczyniać się do 
podniesienia innowacyjności i zwiększenia 
wykorzystania TIK, wzmocnienia MŚP, 
poprawy stanu środowiska oraz 
zwiększenia efektywności gospodarowania 
zasobami lub promowania włączenia 
społecznego. 

Or. en

Poprawka 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) wspieranie transformacji w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich 
sektorach:

(4) wspieranie transformacji w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej i zwiększenia 
efektywności gospodarowania zasobami
we wszystkich sektorach:

Or. en

Poprawka 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w MŚP;

(b) promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z energii 
odnawialnej w przedsiębiorstwach, 
zwłaszcza w MŚP;

Or. en
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Poprawka 110
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) promowanie zbiorowej infrastruktury i
inwestycji ukierunkowanych na konkretne 
rodzaje ryzyka, zapewniających odporność 
na zjawiska ekstremalne, odporność na 
klęski żywiołowe oraz stworzenie 
systemów zarządzania klęskami 
żywiołowymi.

Or. pt

Poprawka 111
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) ochrona środowiska i promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami:

(6) zachowanie oraz ochrona środowiska i 
promowanie efektywnego gospodarowania 
zasobami poprzez:

(a) zaspokojenie znaczących potrzeb w 
zakresie inwestycji w sektorze odpadów w 
celu spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska;

(a) inwestycje w sektorze odpadów w celu 
spełnienia wymogów unijnego dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska oraz 
zaspokojenia określonych przez państwa 
członkowskie potrzeb w zakresie 
inwestycji wykraczających poza te 
wymogi;

(b) zaspokojenie znaczących potrzeb w 
zakresie inwestycji w sektorze wodnym w 
celu spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska;

(b) inwestycje w sektorze wodnym w celu 
spełnienia wymogów unijnego dorobku 
prawnego dotyczącego środowiska oraz 
zaspokojenia określonych przez państwa 
członkowskie potrzeb w zakresie 
inwestycji wykraczających poza te 
wymogi;

(c) ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa kulturowego;

(c) zachowanie, ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego;
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(d) ochrona różnorodności biologicznej, 
ochrona gleby oraz promowanie usług 
ekosystemowych, w tym programu 
NATURA 2000 i zielonej infrastruktury;

(d) ochrona i odtworzenie różnorodności 
biologicznej, ochrona gleby oraz 
odtworzenie i promowanie usług 
ekosystemowych, w tym programu 
NATURA 2000 i zielonej infrastruktury;

(e) działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska miejskiego, w tym 
rekultywacja terenów poprzemysłowych i
redukcja zanieczyszczenia powietrza;

(e) działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska miejskiego, rewitalizację 
miast, rekultywację i dekontaminację 
terenów poprzemysłowych (w tym 
przekształcenie terenów), redukcja 
zanieczyszczenia powietrza i promowanie 
środków na rzecz ograniczenia hałasu;

(ea) promowanie innowacyjnych 
technologii mających na celu poprawę 
ochrony środowiska i efektywnego 
gospodarowania zasobami w sektorze 
odpadów, sektorze wodnym, ochronę 
gleby lub zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza;
(eb) wspieranie przemian przemysłowych 
w kierunku gospodarki zasobooszczędnej, 
promowanie ekologicznego wzrostu 
gospodarczego, ekoinnowacji i 
zarządzania efektywnością środowiskową 
w sektorach publicznym i prywatnym;

Or. en

Poprawka 112
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska miejskiego, w tym 
rekultywacja terenów poprzemysłowych i 
redukcja zanieczyszczenia powietrza;

(e) działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska miejskiego, w tym 
rekultywacja terenów poprzemysłowych,
konserwacja przestrzeni między 
budynkami mieszkalnymi i redukcja 
zanieczyszczenia powietrza;

Or. bg
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Poprawka 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 7 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zwiększanie mobilności regionalnej i 
lokalnej poprzez inwestycje w poprawę 
istniejącej infrastruktury drogowej w celu 
zapewnienia skutecznego i zarządzania 
bezpieczeństwem sieci dróg;

Or. en

Poprawka 114
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) promowanie zatrudnienia i wspieranie 
mobilności pracowników:

(8) promowanie trwałego zatrudnienia 
wysokiej jakości i mobilności 
pracowników poprzez:

(a) rozwój inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz wsparcie inwestycyjne 
samozatrudnienia i tworzenia 
przedsiębiorstw;

(a) wspieranie rozwoju inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz wsparcie 
inwestycyjne samozatrudnienia, 
mikroprzedsiębiorstw i tworzenia 
przedsiębiorstw;

(aa) wspieranie wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój 
potencjału endogennego w ramach 
terytorialnej strategii dla szczególnych 
obszarów, w tym przekształcanie 
upadających regionów przemysłowych, a 
także zwiększanie dostępności oraz rozwój 
szczególnych zasobów naturalnych i 
kulturowych;

(b) inicjatywy w zakresie rozwoju 
lokalnego oraz pomoc dla struktur 

(b) wspieranie inicjatyw w zakresie 
rozwoju lokalnego oraz pomoc dla struktur 
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świadczących usługi lokalne w tworzeniu 
nowych miejsc pracy, o ile takie działania 
nie są objęte zakresem rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [EFS];

świadczących usługi lokalne w tworzeniu 
nowych miejsc pracy, o ile takie działania 
nie są objęte zakresem rozporządzenia 
(UE) nr […]/2012 [EFS];

(c) inwestowanie w infrastrukturę dla 
publicznych służb zatrudnienia;

(c) inwestowanie w infrastrukturę dla służb 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 115
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) promowanie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem:

(9) promowanie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem oraz wszelką 
dyskryminacją poprzez:

(a) inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z 
usług instytucjonalnych do usług na 
poziomie społeczności lokalnych;

(a) inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia, promowania 
włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych 
i rekreacyjnych oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na poziomie 
społeczności lokalnych;

(b) wsparcie rewitalizacji fizycznej i
gospodarczej ubogich społeczności
miejskich i wiejskich; 

(b) wsparcie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności w obszarach miejskich i 
wiejskich; 

(c) wsparcie na rzecz przedsiębiorstw 
społecznych;

(c) wsparcie na rzecz przedsiębiorstw 
społecznych;

(ca) inwestycje dokonywane w kontekście 
strategii rozwoju kierowanego przez 
społeczność lokalną;

Or. en
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Poprawka 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 9 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z 
usług instytucjonalnych do usług na 
poziomie społeczności lokalnych;

(a) inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, 
sportową, kulturalną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju krajowego, 
regionalnego i lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu zdrowia i 
statusu społecznego, promowania 
włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych 
i rekreacyjnych oraz przejście z usług 
instytucjonalnych do usług na poziomie 
społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 117
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) inwestycje w edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej;

(10) inwestycje w edukację, szkolenia i 
szkolenia zawodowe w celu nabycia 
umiejętności i uczenie się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej;

Or. en

Poprawka 118
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – punkt 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) zwiększanie zdolności 
instytucjonalnej i skuteczności 
administracji publicznej poprzez 
wzmacnianie potencjału instytucjonalnego 
i skuteczności administracji publicznej 
oraz służb publicznych związanych 
z wdrażaniem EFRR oraz wspieranie 
działań dotyczących potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej wspieranych przez 
EFS.

(11) zwiększanie zdolności 
instytucjonalnej organów publicznych oraz 
zainteresowanych stron i skuteczności 
administracji publicznej poprzez 
wzmacnianie potencjału instytucjonalnego 
i skuteczności administracji publicznej 
oraz służb publicznych związanych 
z wdrażaniem EFRR oraz wspieranie 
działań dotyczących potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności
administracji publicznej wspieranych przez 
EFS.

Or. en

Poprawka 119
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR wspiera, w ramach programów 
operacyjnych, zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich poprzez strategie 
określające zintegrowane działania służące 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych i 
społecznych, które mają wpływ na obszary 
miejskie.

1. EFRR wspiera, w ramach programów 
operacyjnych, zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich poprzez strategie 
określające zintegrowane działania służące 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych, wodnych
i społecznych, które mają wpływ na 
obszary miejskie.

Or. en

Poprawka 120
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 Artykuł 8
Innowacyjne działania w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich

Innowacyjne działania w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich

1. Z inicjatywy Komisji z EFRR mogą być 
wspierane innowacyjne działania w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, z zastrzeżeniem 
pułapu wynoszącego 0,2 % całkowitej 
rocznej alokacji EFRR. Obejmują one 
badania i projekty pilotażowe mające na 
celu zidentyfikowanie lub przetestowanie 
nowych rozwiązań problemów 
odnoszących się do zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich istotnych na 
poziomie Unii.

1. Z inicjatywy Komisji z EFRR mogą być 
wspierane innowacyjne działania w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich zgodnie z art. 84 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP]. 
Obejmują one badania i projekty 
pilotażowe mające na celu 
zidentyfikowanie lub przetestowanie 
nowych rozwiązań problemów 
odnoszących się do zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich istotnych na 
poziomie Unii. Do angażowania się w 
przygotowanie i realizację innowacyjnych 
działań Komisja zachęca odpowiednich 
partnerów z kategorii, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2013 [RWP].

2. W drodze odstępstwa od art. 4 
innowacyjne działania mogą wspierać 
wszelkie działania niezbędne do 
osiągnięcia celów tematycznych 
określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr […]/2012 [RWP] i odpowiadających im 
priorytetów inwestycyjnych.

2. W drodze odstępstwa od art. 4 
niniejszego rozporządzenia innowacyjne 
działania mogą wspierać wszelkie 
działania niezbędne do osiągnięcia celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] i 
odpowiadających im priorytetów 
inwestycyjnych.

3. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 13 dotyczące procedur
wyboru i realizacji innowacyjnych działań.

3. Komisja uprawniona jest do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 13, ustanawiających 
szczegółowe przepisy dotyczące zasad
wyboru przeznaczonych do wsparcia
innowacyjnych działań i zarządzania nimi.

Or. en

Poprawka 121
Jan Olbrycht
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Pochodząca z EFRR część alokacji o 
specjalnym przeznaczeniu na rzecz 
najbardziej oddalonego regionu Majotty 
nie podlega przepisom art. 4 niniejszego 
rozporządzenia, a co najmniej 50 % 
przydziela się na cele tematyczne 
określone w art. 9 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 
rozporządzenia (UE) nr [… ]/2013 
[RWP].

Or. en

Poprawka 122
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 
ust. 3, przekazuje się Komisji na okres 
trzech lat od dnia 1 stycznia 2014 r.
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu trzech lat.

Or. bg

Uzasadnienie

Propozycja ograniczenia w czasie przekazywania uprawnień oraz wprowadzenia obowiązku 
sporządzania przez Komisję sprawozdań z wykorzystania tychże jest stosowna, ponieważ 
pozwala na dokonywanie regularnej oceny stosowania przekazanych uprawnień.


