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Poprawka 1
Riikka Pakarinen
w imieniu grupy politycznej ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, 
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, w 
szczególności ustalenia dotyczące sposobu 
wykonywania art. 28 i 29 rozporządzenia 
(UE) nr /2012 [RWP];

skreślony

Or. en

Poprawka 2
Riikka Pakarinen
w imieniu grupy politycznej ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozwiązania zapewniające efektywne 
wykorzystanie funduszy, w tym:

skreślona

Or. en

Poprawka 3
Riikka Pakarinen
w imieniu grupy politycznej ALDE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) podstawy oceny wykonania zgodnie z 
art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
/2012 [RWP];

skreślony

Or. en

Poprawka 4
Riikka Pakarinen
w imieniu grupy ALDE
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Badania i innowacje

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTKA NAZWA
Badania i innowacje

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

przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 
objętymi wsparciem

ekwiwalenty 
pełnego czasu 
pracy

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

EUR Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla projektów 
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 i innowacje

skreślona
skreślona
ekwiwalenty 
pełnego czasu 
pracy

Liczba nowych badaczy
we wspieranych 
jednostkach

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 dla projektów 
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w zakresie innowacji 
lub B+R

przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw
wspieranych w celu 
wprowadzenia na rynek
nowych produktów

przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw
wspieranych w celu 
wprowadzenia 
produktów nowych dla 
firmy

Or. en

Poprawka 5
Riikka Pakarinen
w imieniu grupy ALDE
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 102

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
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Redukcja 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 
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 gazów cieplarnianych tony 
równoważnika 
CO2

Szacowany roczny 
spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

Or. en

Poprawka 6
Riikka Pakarinen
w imieniu grupy ALDE
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – Infrastruktura społeczna

Tekst proponowany przez Komisję

JEDNOSTKA NAZWA
Infrastruktura społeczna
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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

Turystyka odwiedziny Liczba odwiedzin atrakcji 
turystycznych objętych 
wsparciem 

Dziedzictwo kulturowe odwiedziny Liczba odwiedzin 
obiektów objętych 
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
ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi

skreślony
skreślony
skreślony

Or. en

Poprawka 7
Riikka Pakarinen
w imieniu grupy ALDE
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 103
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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

Poprawka

JEDNOSTKA NAZWA

Wskaźniki specyficzne dla rozwoju 
obszarów miejskich

osoby Ludność mieszkająca na 
obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów 
miejskich

metry 
kwadratowe

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na 
obszarach miejskich

metry 
kwadratowe

Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudowane 
lub odnowione na 
obszarach miejskich

budynki 
mieszkalne

Odnowione budynki 
mieszkalne na obszarach 
miejskich

Or. en



PE514.777v01-00 10/10 AM\941832PL.doc

PL


