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Poprawka 1
Jan Olbrycht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5j) W celu zwiększenia elastyczności
i ograniczenia obciążenia 
administracyjnego poprzez umożliwienie 
wspólnego wdrażania należy dostosować 
priorytety EFRR i priorytety inwestycyjne 
Funduszu Spójności w ramach 
odpowiednich celów tematycznych.

Or. en

Poprawka 2
Jan Olbrycht
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 36, 54, 55, 56, 57, 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodatkowa alokacja o specjalnym 
przeznaczeniu na regiony najbardziej 
oddalone jest wykorzystywana do 
zrekompensowania dodatkowych kosztów 
związanych z niekorzystnymi warunkami,
o których mowa w art. 349 Traktatu, 
poniesionych w regionach najbardziej 
oddalonych na wsparcie:

1. Dodatkowa alokacja o specjalnym 
przeznaczeniu na regiony najbardziej 
oddalone nie podlega przepisom art. 4
i jest wykorzystywana do 
zrekompensowania dodatkowych kosztów 
związanych z charakterystycznymi 
cechami i ograniczeniami, o których 
mowa w art. 349 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
poniesionych w regionach najbardziej 
oddalonych na wsparcie:

a) celów tematycznych określonych w art. 
9 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

a) celów tematycznych określonych w art. 
9 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP];

b) usług transportu towarowego i pomocy 
na rzecz uruchamiania usług 

b) usług transportu towarowego i pomocy 
na rzecz uruchamiania usług 
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transportowych; transportowych;
c) operacji związanych z ograniczeniami
w przechowywaniu, z nadmiernym 
rozmiarem i konserwacją narzędzi 
produkcyjnych oraz niedostatkiem kapitału 
ludzkiego na lokalnym rynku.

c) operacji związanych z ograniczeniami
w przechowywaniu, z nadmiernym 
rozmiarem i konserwacją narzędzi 
produkcyjnych oraz niedostatkiem kapitału 
ludzkiego na lokalnym rynku.

Co najmniej 50% dodatkowej alokacji
o specjalnym przeznaczeniu przeznacza 
się na działania przyczyniające się do 
dywersyfikacji i modernizacji gospodarek 
regionów najbardziej oddalonych, ze 
szczególnym uwzględnieniem celów 
tematycznych określonych w art. 9 pkt 1, 2
i 3 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[RWP].
2. Dodatkowa alokacja o specjalnym 
przeznaczeniu może być wykorzystywana 
jako wsparcie finansowania pomocy 
operacyjnej i wydatków obejmujących 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych oraz kontraktów na usługi 
publiczne w regionach najbardziej 
oddalonych.

2. Dodatkowa alokacja o specjalnym 
przeznaczeniu może być wykorzystywana 
jako wsparcie finansowania pomocy 
operacyjnej i wydatków obejmujących 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych oraz kontraktów na usługi 
publiczne w regionach najbardziej 
oddalonych.

3. Kwota, do której stosuje się stopę 
współfinansowania, jest proporcjonalna do 
dodatkowych kosztów, o których mowa
w ust. 1, poniesionych przez beneficjenta 
wyłącznie w przypadku pomocy 
operacyjnej i wydatków obejmujących 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych oraz kontraktów na usługi 
publiczne, i może pokryć łączne koszty 
kwalifikowalne w przypadku wydatków na 
inwestycje.

3. Kwota, do której stosuje się stopę 
współfinansowania, jest proporcjonalna do 
dodatkowych kosztów, o których mowa
w ust. 1, poniesionych przez beneficjenta 
wyłącznie w przypadku pomocy 
operacyjnej i wydatków obejmujących 
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych oraz kontraktów na usługi 
publiczne, i może pokryć łączne koszty 
kwalifikowalne w przypadku wydatków na 
inwestycje.

4. Finansowania na podstawie niniejszego 
artykułu nie stosuje się do wspierania:

4. Finansowania na podstawie niniejszego 
artykułu nie stosuje się do wspierania:

a) operacji dotyczących produktów 
objętych załącznikiem I do Traktatu;

a) operacji dotyczących produktów 
objętych załącznikiem I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

b) pomocy na rzecz przewozu osób 
dopuszczalnej zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. 
a) Traktatu;

b) pomocy na rzecz przewozu osób 
dopuszczalnej zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. 
a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

c) zwolnień podatkowych i zwolnień c) zwolnień podatkowych i zwolnień
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z obciążeń socjalnych. z obciążeń socjalnych.

4a. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 
lit. a), aa) i b) EFRR może wspierać 
inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw
w regionach najbardziej oddalonych, 
niezależnie od wielkości tych 
przedsiębiorstw.
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 3
Jan Olbrycht
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Badania, innowacje

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTKA NAZWA
Badania, innowacje

Osoby Liczba personelu 
zajmującego się badaniami
i rozwojem/ badaczy 
pracujących w nowo 
wybudowanych lub 
wyposażonych obiektach 
infrastruktury badawczej

Przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących
z ośrodkami badawczymi 
objętymi wsparciem

Ekwiwalenty 
pełnego czasu 
pracy

Liczba miejsc pracy personelu 
zajmującego się badaniami
i rozwojem/badaczy 
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utworzonych w podmiotach 
objętych wsparciem 

EUR Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty
w zakresie innowacji lub B+R

Przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw, które 
dzięki objętym wsparciem 
projektom w zakresie 
innowacji lub B+R 
wprowadziły na rynek nowe 
lub znacznie ulepszone 
produkty

Przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw, które 
dzięki objętym wsparciem 
projektom w zakresie 
innowacji lub B+R 
wprowadziły nowe dla firmy 
lub znacznie ulepszone 
produkty

Poprawka

JEDNOSTKA NAZWA

Badania, innowacje

skreślony
skreślony
Ekwiwalenty 
pełnego czasu 
pracy

Liczba nowych badaczy
w podmiotach objętych 
wsparciem

Ekwiwalenty 
pełnego czasu 
pracy

Liczba badaczy pracujących
w ulepszonych obiektach 
infrastruktury badawczej

Przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących
z ośrodkami badawczymi

EUR Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty
w zakresie innowacji lub B+R

Przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia na rynek 
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nowych produktów
Przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy

Or. en

Poprawka 4
Jan Olbrycht
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Energia i zmiana klimatu

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTKA NAZWA
Energia i zmiana klimatu

Energia odnawialna MW Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
odnawialnej

Efektywność energetyczna Gospodarstwa 
domowe

Liczba gospodarstw 
domowych z lepszą klasą 
zużycia energii

kWh/rok Zmniejszenie zużycia 
energii pierwotnej
w budynkach publicznych

Użytkownicy Liczba dodatkowych 
użytkowników energii 
podłączonych do 
inteligentnych sieci

Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych

tony 
równoważnika 
CO2

Szacowany spadek emisji 
gazów cieplarnianych 
wyrażony
w równoważnikach CO2

Poprawka

JEDNOSTKA NAZWA
Energia i zmiana klimatu

Energia odnawialna MW Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
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odnawialnej
Efektywność energetyczna Gospodarstwa 

domowe
Liczba gospodarstw 
domowych z lepszą klasą 
zużycia energii

kWh/rok Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych

Użytkownicy Liczba dodatkowych 
użytkowników energii 
podłączonych do 
inteligentnych sieci

Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych

tony 
równoważnika 
CO2

Szacowany roczny spadek 
emisji gazów 
cieplarnianych 

Or. en

Poprawka 5
Jan Olbrycht
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Infrastruktura społeczna

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTKA NAZWA

Infrastruktura społeczna
Opieka nad dziećmi i edukacja Osoby Potencjał usługowy objętej 

wsparciem infrastruktury
w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej

Zdrowie Osoby Potencjał usług 
zdrowotnych objętych 
wsparciem

Budynki mieszkalne Gospodarstwa 
domowe

Liczba gospodarstw 
domowych korzystających
z poprawy warunków 
mieszkaniowych

Dziedzictwo kulturowe Odwiedziny Liczba odwiedzin
w miejscach objętych 
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wsparciem
Poprawka

JEDNOSTKA NAZWA
Infrastruktura społeczna

Opieka nad dziećmi i edukacja Osoby Potencjał objętej 
wsparciem infrastruktury
w zakresie opieki nad 
dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej

Zdrowie Osoby Ludność objęta lepszymi 
usługami zdrowotnymi

skreślony
skreślony

Or. en

Poprawka 6
Jan Olbrycht
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Rozwój obszarów miejskich

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTKA NAZWA
Rozwój obszarów miejskich

Osoby Ludność mieszkająca na 
obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów 
miejskich

metry 
kwadratowe

Nowa otwarta przestrzeń na 
obszarach miejskich

metry 
kwadratowe

Nowe budynki publiczne 
lub komercyjne na 
obszarach miejskich

metry 
kwadratowe

Nowe budynki mieszkalne 
na obszarach miejskich



PE514.696v01-00 10/10 AM\941188PL.doc

PL

Poprawka

JEDNOSTKA NAZWA

Konkretne wskaźniki rozwoju
obszarów miejskich

Osoby Ludność mieszkająca na 
obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów 
miejskich

metry 
kwadratowe

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
zrekultywowana na 
obszarach miejskich

metry 
kwadratowe

Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudowane 
lub poddane renowacji na 
obszarach miejskich

jednostki 
mieszkalne

Odremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach 
miejskich

Or. en


