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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Niniejsze rozporządzenie określa przepisy regulujące Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego i uchyla rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. EFRR ma na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej i społecznej w UE przez korygowanie dysproporcji między jej 
regionami. Fundusz wspiera rozwój regionalny i lokalny dzięki współfinansowaniu inwestycji 
w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji, zmiany klimatu i środowiska, wsparcia 
przedsiębiorczości na rzecz MŚP, usług świadczonych we wspólnym interesie gospodarczym, 
telekomunikacji, energii i infrastruktury transportu, infrastruktury zdrowotnej, edukacyjnej i 
społecznej oraz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

Punkt widzenia sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, ale opowiada się za lepszą integracją celów strategii 
„UE 2020” w ramach unijnych instrumentów strukturalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o 
priorytety finansowe. Ponadto niezbędna jest spójność rozporządzenia z rozporządzeniami 
dotyczącymi transeuropejskiej sieci transportowej (TEN–T) i instrumentu „Łącząc Europę”.

Sprawozdawca popiera podejście zorientowane na wyniki i większe wykorzystanie 
uwarunkowania (ex ante-), jeśli chodzi o przechodzenie na bardziej trwały i wydajny 
transport oraz mobilność, a także bezpieczeństwo, redukcję poziomu hałasu, ustawodawstwo 
w zakresie środowiska i ochronę klimatu oraz różnorodności biologicznej. 

Sektor transportu odpowiada za około 24% ogółu emisji CO2 oraz za ich wzrost o 34% od 
1990 r. Zważywszy na czas potrzebny, aby zaprojektować i wykonać przedsięwzięcia 
infrastrukturalne na dużą skalę inwestycje dokonane w przeciągu kolejnych lat będą wpływać 
na transport i mobilność przez następne dziesięciolecia. Aby zapewnić wysokiej jakości 
standard życia kolejnym pokoleniom obywateli UE europejskie projekty powinny wspierać 
trwałe modele transportu, koncentrując się na łańcuchach mobilności, które łączą transport 
pieszy, rowerowy, wspólne przejazdy samochodem i wspólne użytkowanie samochodu oraz 
transport publiczny oraz są wystarczająco elastyczne, aby dostosowywać się do nowych 
rozwiązań w zakresie mobilności. 

Ponieważ Fundusz Spójności i EFRR są ważnym źródłem finansowania dla transportu w UE 
kluczowe znaczenie ma ponowne zdefiniowanie priorytetów finansowych UE w ramach 
odnośnych systemów i skoncentrowanie się na inwestycjach w inteligentną i trwałą 
mobilność, aby uniknąć, albo przynajmniej ograniczyć, wszelkie powiązane koszty 
zewnętrzne w przyszłości. Ograniczy to także obciążenie przyszłych budżetów publicznych 
na szczeblu regionów, państw członkowskich i UE. Europa nie może już sobie pozwolić na 
wspieranie wyjątkowo kosztownych i przedłużających się projektów na wielką skalę. Zamiast 
megaprojektów UE powinna zacząć preferować projekty inteligentne. 

W związku z tym europejska wartość dodana ma decydujące znaczenie i zdaniem 
sprawozdawcy wsparcie strukturalne powinno się koncentrować na wzmacnianiu 
intermodalności i usuwaniu niedoborów przepustowości, uzupełnianiu brakujących połączeń 
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transgranicznych, a także dopilnowaniu, aby ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska, klimatu i różnorodności biologicznej było w pełni przestrzegane. W tym 
celu konieczne są lepsze oceny skutków dla środowiska i jasne kryteria ex ante, aby 
motywować beneficjentów i popchnąć ich do ponownego przemyślenia strategii na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Ten punkt widzenia znalazł odzwierciedlenie w następujących poprawkach:

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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 i tym samym wzmocnienie zasady 
spójności terytorialnej. 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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Poprawa spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej zakłada 
konieczność zaradzenia istniejącym 
niedostatkom równowagi między 
terytoriami i wyeliminowania nierówności 
pod względem rozwoju i dostępności. By to 
osiągnąć, niezbędne jest przywrócenie 
równowagi między różnymi rodzajami 
działalności na wybrzeżach i w głębi lądu, 
w strefach miejskich i na obszarach 
wiejskich, dobrze obsługiwanych i trudno 
dostępnych; cel ten powinien znaleźć się 
wśród priorytetów polityki spójności 
wdrażanej zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Wobec tej konieczności 
należy zachęcać do zrównoważonego 
zagospodarowania przestrzennego, 
bazującego na poszanowaniu środowiska, 
wydajnej i zrównoważonej infrastrukturze 
transportowej, energetycznej, usługowej i 
turystycznej, mogącej się rozwijać bez 
przeszkód fizycznych, technicznych i 
administracyjnych, a także 
zagwarantować takie zagospodarowanie 
przestrzenne. Dzięki takiemu 
zintegrowanemu podejściu można 
wspierać inteligentny i trwały wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
osiągnąć cele, które Unia wyznaczyła 
sobie w dziedzinie rozwoju regionalnego.

Uzasadnienie

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna to niezbędny warunek osiągnięcia w Europie 
inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Tymczasem 
utrzymujący się brak równowagi terytorialnej pod względem dynamiki i dostępności hamuje 
wspomnianą spójność. Aby przezwyciężyć ten problem, trzeba zachęcać do przywracania 
równowagi między terytoriami w oparciu o wydajną infrastrukturę, wykorzystując do tego 
zapisany w EFRR cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zgodnie również z rezolucją 
Parlamentu Europejskiego z dnia 8 
czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość: – nowych wieloletnich ram 
finansowych (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej, 
turystyka stanowi jedną z nowych 
kompetencji przyznanych Unii i strategia 
europejska na rzecz tego sektora powinna 
dążyć do zwiększenia jego 
konkurencyjności oraz być wspierana za 
pomocą odpowiednich środków 
finansowych w kolejnym roku 
budżetowym.

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu podkreślenie roli, jaką turystyka musi odgrywać w rozporządzeniu w 
sprawie EFRR.

Poprawka 4

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 przede wszystkim koncentrować 
się na badaniach i innowacjach, małych i 
średnich przedsiębiorstwach, ograniczaniu 
kosztów zewnętrznych, łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu oraz rozwoju 
infrastruktury transportowej 
zorganizowanej z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju. Stopień 
koncentracji powinien uwzględniać poziom 
rozwoju regionu oraz szczególne potrzeby 
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regionów, których PKB w latach 2007-
2013 był niższy niż 75 % średniego PKB 
UE-25 w okresie odniesienia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) przy wspieraniu inwestycji w 
projekty w zakresie transportu i 
mobilności EFRR jest zorientowany na 
osiągnięcie celów określonych w białej 
księdze Komisji pt. „Plan utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”1 i odnośnej rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 15 
grudnia 2011 r.2;
__________________
1 COM2011(144)
2 P7_TA(2011)0584

Poprawka 6

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, społecznych i związanych z 
mobilnością, wobec których stają obszary 
miejskie, oraz określenie procedury w celu 
ustanowienia wykazu miast objętych 
takimi działaniami i alokacji finansowej 
przeznaczonej na takie działania.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 a) Zwrot ku mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju -
opartej na transporcie multimodalnym, 
zintegrowanych systemach transportu, 
przekierowaniu ruchu międzynarodowego 
i tranzytowego poza centra miast - ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
strategii „UE 2020”, biorąc pod uwagę, że 
transport odpowiada za 24% ogółu emisji 
CO2 w Unii oraz za 34% wzrost tych 
emisji od 1990 r. Mobilność 
zorganizowana z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju będzie 
wymagała poważnych inwestycji, m. in. 
omijania obszarów miejskich, 
promowania nowoczesnego i przyjaznego 
środowisku transportu, inteligentnych 
systemów zarządzania ruchem, 
publicznych platform logistycznych lub 
terminali intermodalnych.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W wyniku inwestycji publicznych 
wartych miliardów euro inne sektory 
osiągnęły od 1990 r. znaczne redukcje w 
emisji gazów cieplarnianych wynoszące -
34% w przemyśle, -14% w 
gospodarstwach domowych i -17% w 
produkcji energii.
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Nowe priorytety finansowe 
koncentrujące się na realizacji złożonego 
transportu multimodalnego są niezbędne, 
mając na uwadze że duża część inwestycji 
transportowych z EFRR była w przeszłości 
kierowana na transport drogowy, mimo że 
transport drogowy odpowiada już za 72% 
ogółu emisji CO2 generowanych przez 
unijny sektor transportu1.
__________________
1 zob. Europejska Agencja Środowiska, 
2011: sprawozdanie EEA nr 7/2011 –
„TERM 2011: transport indicators 
tracking progress. Towards 
environmental targets in Europe”.

Poprawka 10

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 i technologie w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, w tym innowacyjne systemy 
zarządzania transportem, sprzyjając 
zwłaszcza stosowaniu ekologicznych 
środków transportu, transportowi 
intermodalnemu i zrównoważonej 
mobilności między miastami a strefami 
podmiejskimi i wiejskimi.

Poprawka 11



PE486.006v02-00 10/38 AD\905853PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Turystyka oferuje znaczny potencjał 
rozwoju, w istotnej mierze stymuluje 
wzrost, ma rozbudowaną strukturę 
gospodarczą i sieć MŚP, a także duże 
możliwości tworzenia miejsc pracy. W 
związku z tym turystyka ma dla Unii 
znaczenie strategiczne, a EFRR powinien 
wspierać ten sektor i sektory z nim 
powiązane. Wsparcie ze strony EFRR jest 
tym bardziej uzasadnione, że turystyka ma 
realny wpływ na spójność, dynamikę i 
atrakcyjność regionów oraz 
zagospodarowanie przestrzenne, a także 
na środowisko. Wspieranie przez EFRR 
działań na rzecz pracowników tego 
sektora i ich klientów, które to działania 
mają zapewniać infrastrukturę i praktyki 
turystyczne oparte na zasadach 
zrównoważonego rozwoju i 
odpowiedzialności, cechujące się dobrą 
jakością, przyjazne dla środowiska, 
dziedzictwa i różnorodności biologicznej, 
może pozwolić na osiągnięcie celów 
polityki spójności, strategii „Europa 
2020” i ochrony środowiska. 

Uzasadnienie

Turystyka w znacznej mierze przyczynia się do wzrostu i konkurencyjności w Europie. Sektor 
ten stoi wobec wyzwań o kapitalnym znaczeniu dla jego przyszłości, a równocześnie ma 
znaczny wpływ na środowisko, spójność, dynamikę i zagospodarowanie przestrzenne w 
Europie. Należy zatem przewidzieć możliwość interwencji ze strony EFRR, by wspierać 
działania pozwalające na osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” i polityki spójności.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) W świetle zapisów planu działania 
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Parlamentu Europejskiego dotyczącego 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu (2011/2096(INI)) 
finansowanie przez EFRR rozwoju 
obszarów miejskich powinno uwzględniać 
plany zrównoważonej mobilności w 
miastach dla danych stref miejskich, przy 
poszanowaniu zasady pomocniczości.

Uzasadnienie

Zgodnie z logiką planu działania dotyczącego utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, w którym to planie Parlament Europejski wezwał do składania wniosków 
dotyczących mobilności w miastach do roku 2015, Komisja powinna sformułować zapisy 
planu mobilności w miastach, a wsparcie ze strony EFRR powinno uwzględniać te plany przy 
sprawdzaniu kwalifikowalności projektów do uzyskania środków, a także właściwego 
wykorzystania przyznanych środków.

Poprawka 13

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 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. W 
następnej kolejności w ramach EFRR 
należy również zająć się problemami 
regularnych usług transportowych na 
trasach biegnących do stolic państw i 
regionów oraz w przeciwnym kierunku, 
połączeń między miastami i ich okolicami 
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- w tym obszarów wiejskich - lub 
regionami, połączeń z obszarami 
przemysłowymi i lotniskami 
międzynarodowymi, jak również wymiany 
kulturalnej i infrastruktury turystycznej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Fundusze z EFRR przeznaczone na 
infrastrukturę transportową powinny mieć 
na celu, oprócz współfinansowania 
bardziej zrównoważonego systemu 
transportu, wspieranie spójności 
społecznej i terytorialnej Unii, redukując 
różnice w rozwoju między regionami, 
zwłaszcza poprawiając dostęp do nich i 
zwiększając mobilność ludności.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Art. 195 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, że „Unia 
uzupełnia działania państw członkowskich 
w sektorze turystycznym, w szczególności 
przez wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw Unii w tym sektorze”.

Uzasadnienie

Od wejścia traktatu w życie turystyka jest wyraźnie zdefiniowana jako jeden z obszarów 
polityki, w którym UE może podejmować działania. Ta zmiana powinna znaleźć 
odzwierciedlenie w ustawodawstwie i przepisach dotyczących finansowania.

Poprawka 16



AD\905853PL.doc 13/38 PE486.006v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EFRR przyczynia się do finansowania 
wsparcia mającego na celu wzmocnienie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze korygowania 
podstawowych dysproporcji regionalnych 
poprzez wspieranie rozwoju oraz 
dostosowania strukturalnego gospodarek 
regionalnych, w tym przekształcania 
upadających regionów przemysłowych i 
regionów opóźnionych w rozwoju oraz 
przy uwzględnieniu trudności, z jakimi 
borykają się obszary dotknięte poważnymi 
i stałymi problemami naturalnymi lub 
demograficznymi.

Poprawka 17
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 
zrównoważonego transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK);

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) inwestycje w środki służące 
zwiększeniu efektywności energetycznej w 
sektorze transportu, a w szczególności w 
sektorze transportu miejskiego;
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Poprawka 19

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 
poprzez wspieranie regionalnego i 
lokalnego rozwoju, badań i innowacji, 
jednocześnie nie dopuszczając do 
zwiększenia poziomu biurokracji. Środki 
te obejmują:

Poprawka 20

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, 
bezpieczeństwo transportu, innowacje 
techniczne w dziedzinie transportu i
mobilności a także w badania stosowane w 
przedsiębiorstwach;

Poprawka 21

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 najlepszych praktyk
pomiędzy regionami, miastami oraz 
stosownymi podmiotami społecznymi i 
gospodarczymi oraz działającymi na rzecz 
ochrony środowiska;
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Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv a) budowanie nowych zdolności, 
badania i działania przygotowawcze;

Poprawka 23

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

Uzasadnienie

Aby EFRR skutecznie wspierał osiąganie celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia”, z zakresu jego stosowania nie można wykluczać środowiska, transportu i TIK, 
gdyż te dziedziny mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i)
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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 maksymalnie trzy z celów 
tematycznych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

Uzasadnienie

Polityka regionalna musi uwzględniać fakt istnienia różnych potrzeb na różnych obszarach. 
Koncentracja tematyczna jest oczywiście konieczna, decyzja o wyborze nie może jednak 
zostać podjęta bez uwzględnienia różnych cech charakterystycznych regionów. Ocena 
potrzeb, dokonana przez poszczególne regiony wraz z Komisją, pozwoli na wybór 
priorytetów, na których należy skoncentrować finansowanie.

Poprawka 26

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 sektorach będących 
filarem wzrostu i konkurencyjności w 
Europie, zwłaszcza w turystyce i sektorach 
powiązanych;

Uzasadnienie

Sektor turystyki tworzy rozbudowana struktura gospodarcza i sieć MŚP. Zwiększona 
konkurencja na skalę światową oraz konieczność utrzymania konkurencyjności 
przedsiębiorstw z tego sektora wymagają wsparcia ze strony Unii, by propagować 
przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw w turystyce i sektorach powiązanych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) rozwijanie działalności MŚP w 
nowych dziedzinach związanych z 
wyzwaniami na szczeblu europejskim i 
regionalnym, takich jak rozwijanie i 
promowanie usług związanych z nowymi 
formami turystyki przyjaznej dla 
środowiska i zrównoważonej pod 
względem środowiskowym;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) inwestowanie w projekty turystyczne i 
wspieranie środków zgodnych z 
europejską strategią rozwoju turystyki;

Uzasadnienie

Powyższa poprawka nawiązuje do art. 195 TFUE, zgodnie z którym Unia uzupełnia działania 
państw członkowskich w sektorze turystycznym.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla obszarów miejskich;

(e) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla obszarów miejskich, szczególnie 
poprzez wspieranie transportu oraz 
mobilności zorganizowanych z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju na szczeblu lokalnym, miejskim i 
regionalnym, jak np. transport publiczny i 
mobilność bez użycia pojazdów 
silnikowych;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

środowiska miejskiego, w tym 
rekultywacja terenów poprzemysłowych i 
redukcja zanieczyszczenia powietrza, w 
tym obszarów znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 
miejskich;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e a) wspieranie endogenicznego 
potencjału wzrostu poszczególnych 
obszarów poprzez zwiększanie ich 
dostępności, wykorzystywanie właściwych 
im zasobów naturalnych i kulturowych 
oraz rozwój zrównoważonej turystyki na 
szczeblu regionalnym i lokalnym;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) działania promocyjne na rzecz 
zrównoważonej turystyki, mające 
zachęcać do odpowiedzialnych inicjatyw i 
praktyk wśród pracowników sektora 
turystyki i sektorów powiązanych oraz 
wśród turystów, w tym działania mające 
zmniejszać wpływ sektora na środowisko i 
sprzyjać dostosowaniu go do zmian 
klimatu;

Uzasadnienie

Turystyka ma realny wpływ na środowisko. Należy zatem zachęcać do działań pozwalających 
na zmniejszenie jej wpływu na dziedzictwo i różnorodność biologiczną oraz stymulujących 
odpowiedzialne i zrównoważone zachowania i infrastrukturę.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) promowanie transportu
zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju i 
usuwanie niedoborów przepustowości w 
najważniejszych infrastrukturach
sieciowych:

(7) promowanie efektywnej 
współmodalności mającej na celu 
stworzenie zrównoważonego, 
bezpiecznego i wydajnego ekologicznie
transportu i mobilności, koncentrując się 
jednocześnie na poprawie istniejącej 
infrastruktury, uzupełnianiu brakujących 
połączeń transgranicznych i usuwaniu
niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur sieciowych, 
w tym połączeń z regionami, obszarami 
lokalnymi, wiejskimi i miejskimi;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wspieranie multimodalnego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu poprzez 
inwestowanie w transeuropejską sieć 
transportową (TEN-T);

(a) wspieranie zrównoważonego, 
bezpiecznego i wydajnego 
współmodalnego jednolitego 
europejskiego obszaru transportu w 
ramach transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T), zwracając 
jednocześnie szczególną uwagę na 
integrację państw członkowskich, które 
przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 r. lub później i potrzeby tych państw 
pod względem infrastruktury w oparciu o 
zasadę solidarności i spójności 
terytorialnej, a także na wydajność 
ekologiczną istniejącej infrastruktury w 
krótkim okresie i unikając opierania się 
na długoterminowej realizacji bardzo 
dużych projektów;

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwiększanie mobilności regionalnej 
poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T;

(b) zwiększanie mobilności regionalnej 
poprzez wzajemne połączenia między 
drugorzędnymi i trzeciorzędnymi węzłami 
i sieciami a infrastrukturą TEN-T;

Uzasadnienie

Mobilność regionalna oraz dynamika i atrakcyjność danych terytoriów w znacznej mierze 
opierają się na skutecznych wzajemnych połączeniach między infrastrukturą TEN-T a drugo-
i trzeciorzędnymi sieciami i węzłami.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zwiększanie mobilności regionalnej 
poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T;

(b) zwiększanie mobilności regionalnej 
poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T
oraz przez inwestowanie w lotniska 
regionalne;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) poprawa, modernizacja i rozwój
bezpiecznych, opartych na odnawialnych 
źródłach energii, przyjaznych dla 
środowiska, o niskiej emisji hałasu, 
inteligentnych i interoperacyjnych
systemów transportu oraz promowanie
transportu i mobilności, które będą 
dostępne regionalne, lokalne, zarówno na 
obszarach wiejskich, jak i miejskich, 
zgodnych z zasadami zrównoważonego 
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rozwoju;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c a) zrealizowanie podstawowej 
infrastruktury transportowej w regionach 
mniej rozwiniętych w celu poprawy 
spójności terytorialnej i społecznej, 
zwiększenia zatrudnienia, utworzenia 
interoperacyjnego systemu 
transportowego zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju, wdrażania transportu 
przyjaznego środowisku i poprawy 
bezpieczeństwa, wygody i dostępności 
transportu dla obywateli Europy;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) rozwój kompleksowego, wysokiej 
jakości interoperacyjnego systemu
kolejowego;

(d) wspieranie optymalnego rozwoju 
ruchu dzięki wprowadzeniu inteligentnych 
systemów transportu, takich jak rozwój i 
wspieranie kompleksowego, wysokiej 
jakości interoperacyjnego i dostępnego 
systemów kolejowych, w tym 
wprowadzenie europejskiego systemu
zarządzania ruchem kolejowym oraz 
środków służących zmniejszeniu u źródła 
hałasu powodowanego przez transport 
kolejowy; wspieranie przyjaznych dla 
środowiska usług autokarowych i 
autokarowych oraz transportu wodnego 
zorganizowanych z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju;



AD\905853PL.doc 23/38 PE486.006v02-00

PL

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) rozwijanie złożonego systemu 
transportu multimodalnego, w tym 
publicznych platform logistycznych, 
terminali intermodalnych oraz udzielenie 
wstępnego wsparcia na rzecz regularnych 
intermodalnych połączeń transportowych 
jak również włączenie obszarów 
przemysłowych i lotnisk 
międzynarodowych do transportu 
multimodalnego i ich odpowiednie 
połączenie z infrastrukturą 
transeuropejską i podstawową 
infrastrukturą krajową;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) modernizacja i poprawa wydajności 
transportu miejskiego;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) rozwój systemów transportu 
morskiego lub lotniczego 
zorganizowanych z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, 
mogących przyczynić się do optymalnego 
dostępności wysp dla pasażerów i dla 
towarów.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d a) rozwój infrastruktury turystycznej, w 
tym infrastruktury transportowej 
prowadzącej do miejsc lub obiektów 
turystycznych;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) rozwój bezpiecznej sieci transportu, 
zwłaszcza by osiągnąć cel redukcji o 50% 
liczby ofiar wypadków drogowych;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d b) zwiększanie mobilności regionalnej 
poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach i zgodnie z 
art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] stosuje się wspólne 
wskaźniki określone w załączniku do 

Komisja w dalszym ciągu opracowuje 
wykaz wspólnych wskaźników, biorąc pod 
uwagę, między innymi, minimalizację 
kosztów zewnętrznych, ochronę klimatu, 
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niniejszego rozporządzenia. Wartości 
bazowe w odniesieniu do wspólnych 
wskaźników ustala się na zero, a cele 
łączne wyznacza się na 2022 r.

zmniejszenie liczby wypadków, 
zanieczyszczenia powietrza i hałas zgodnie 
z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 
[…]/2012 [RWP] oraz postanowienia 
rezolucji Parlamentu Europejskiego w 
sprawie planu utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu 
[2011/2096(INI)]. Wartości bazowe w 
odniesieniu do wspólnych wskaźników 
ustala się na zero, a cele łączne wyznacza 
się na 2022 r.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do wskaźników rezultatu 
specyficznych dla programu wartości 
bazowe określa się z wykorzystaniem 
najnowszych dostępnych danych, a cele 
wyznacza się na 2022 r., przy czym mogą 
one być ujęte ilościowo lub jakościowo.

3. W odniesieniu do wskaźników rezultatu 
specyficznych dla programu wartości 
bazowe określa się z wykorzystaniem 
najnowszych dostępnych danych, a cele 
wyznacza się na 2022 r. i wyraża się je 
zarówno w ujęciu ilościowym, jak i 
jakościowym.

Poprawka 51

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, 
społecznych i związanych z mobilnością, 
które mają wpływ na obszary miejskie.

Poprawka 52
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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, 
transportowych i społecznych, które mają 
wpływ na obszary miejskie.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W świetle zapisów planu Parlamentu 
Europejskiego dotyczącego utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
transportu (2011/2096(INI)) wspieranie 
rozwoju obszarów miejskich uwzględnia, z 
poszanowaniem zasady pomocniczości, 
plan zrównoważonej mobilności w 
miastach dla danej strefy miejskiej, przy 
czym jego zapisy określa Komisja we 
wniosku dotyczącym mobilności w 
miastach, który przedłoży do 2015 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z logiką planu dotyczącego utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
transportu, w którym to planie Parlament Europejski wezwał do składania wniosków 
dotyczących mobilności w miastach do roku 2015, Komisja powinna sformułować zapisy 
planu mobilności w miastach, a wsparcie ze strony EFRR powinno uwzględniać te plany przy 
sprawdzaniu kwalifikowalności projektów do uzyskania środków, a także właściwego 
wykorzystania przyznanych środków.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)



AD\905853PL.doc 27/38 PE486.006v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) poprawa stanu zdrowia i jakości życia 
ludności zamieszkującej obszary miejskie 
dzięki zmniejszeniu liczby wypadków, 
ograniczeniu hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza za pomocą współfinansowanych 
projektów w dziedzinie transportu;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a a) budżet miasta na mieszkańca;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) istnienie strategii dotyczącej 
zintegrowanych działań służących 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych i 
społecznych, które mają wpływ na obszary 
miejskie.

(b) istnienie strategii dotyczącej 
zintegrowanych działań służących 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych, 
społecznych i związanych z mobilnością, 
które mają wpływ na obszary miejskie.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) przepisy zawarte w lit a) nie będą 
mogły stanowić przeszkody w wyborze 
miast położonych w regionach 
peryferyjnych lub wyspiarskich i których 
wielkość populacji jest znacznie mniejsza 
niż w dużych miastach danego państwa 
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członkowskiego.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych przez EFRR, 
obejmujących obszary o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, o 
których mowa w art. 111 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
należy zwracać szczególną uwagę na 
specyficzne trudności tych obszarów.

W ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych przez EFRR, 
obejmujących obszary o poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, o 
których mowa w art. 111 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], 
należy zwracać szczególną uwagę na
poprawę mobilności i dostępności 
wspomnianych regionów, a także na
specyficzne trudności tych obszarów.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) usług transportu towarowego i pomocy 
na rzecz uruchamiania usług 
transportowych;

(b) usług transportu towarowego i pomocy 
na rzecz uruchamiania bezpiecznych usług 
transportowych w oparciu o mobilność 
zgodną z zasadami zrównoważonego 
rozwoju;

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) szczególnego potencjału projektów z 
zakresu zrównoważonej turystyki, 
opartych na ochronie dziedzictwa 
naturalnego, kulturowego i 
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historycznego;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszystkie przedsiębiorstwa mające 
siedzibę w regionach najbardziej 
oddalonych mogą korzystać ze 
specjalnego dodatkowego przydziału oraz 
– w drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 lit. 
(a) – ze wszelkich inwestycji 
produkcyjnych finansowanych ze środków 
EFRR.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Ocena

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie oceniające realizację celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Turystyka Odwiedziny Liczba odwiedzin atrakcji 
turystycznych objętych 
wsparciem 

Poprawka Parlamentu

Turystyka Odwiedziny Liczba odwiedzin atrakcji 
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turystycznych objętych 
wsparciem 

EUR Poziom inwestycji w 
mobilność zgodną z 
zasadami 
zrównoważonego rozwoju 
i inteligentną

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 15

Tekst proponowany przez Komisję

Kolej km Całkowita długość 
nowych linii kolejowych
 z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych
 z czego: TEN-T

Poprawka Parlamentu

Kolej km Całkowita długość 
nowych linii kolejowych
 z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
naprawionych, 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych
 z czego: TEN-T

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 16 a

Tekst proponowany przez Komisję

Kolej km Całkowita długość 
nowych linii kolejowych

 z czego: TEN-T
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km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych

 z czego: TEN-T

Poprawka Parlamentu

Kolej km Całkowita długość 
nowych linii kolejowych

 z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych

 z czego: TEN-T

liczba nowo wybudowane, 
przebudowane lub 
zmodernizowane odcinki 
transgraniczne

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Transport
Kolej km Całkowita długość 

nowych linii kolejowych
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych

Poprawka Parlamentu

Transport
Kolej km Całkowita długość 

nowych linii kolejowych
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych
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tonokilometry Wzrost ilości towarów 
przewożonych koleją

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Transport
Kolej km Całkowita długość 

nowych linii kolejowych
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych

Poprawka Parlamentu

Transport
Kolej km Całkowita długość 

nowych linii kolejowych
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych

pasażerokilometry Wzrost liczby pasażerów 
korzystających z 
transportu kolejowego

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Transport
Kolej km Całkowita długość 

nowych linii kolejowych
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
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kolejowych
Poprawka Parlamentu

Transport
Kolej km Całkowita długość 

nowych linii kolejowych
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych

km Całkowita długość linii 
kolejowych objętych 
europejskim systemem 
zarządzania ruchem 
kolejowym

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 19

Tekst proponowany przez Komisję

Drogi km Całkowita długość 
nowych dróg
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg
z czego: TEN-T

Poprawka Parlamentu

Drogi km Całkowita długość 
nowych dróg
z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
naprawionych, 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg
z czego: TEN-T
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Drogi km Całkowita długość 
nowych dróg

 z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg

 z czego: TEN-T

Poprawka Parlamentu

Drogi km Całkowita długość 
nowych dróg

 z czego: TEN-T

km Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg

 z czego: TEN-T

liczba nowo wybudowane, 
przebudowane lub 
zmodernizowane odcinki 
transgraniczne

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Lotniska 
międzynarodowe

minuty Całkowite zmniejszenie 
średniego czasu 
potrzebnego na dojazd do 
lotniska środkami 
transportu publicznego z 
centrum najbliższego 
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miasta

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Transport miejski przejazdy pasażerskie Wzrost liczby przejazdów 
pasażerskich z 
wykorzystaniem objętej 
wsparciem usługi 
komunikacji miejskiej

Poprawka Parlamentu

Transport miejski przejazdy pasażerskie Wzrost liczby przejazdów 
pasażerskich z 
wykorzystaniem objętej 
wsparciem usługi 
komunikacji miejskiej

procent Zmiana udziału w rynku 
transportu publicznego 
oraz mobilności bez 
użycia pojazdów 
silnikowych (transport 
pieszy i rowerowy)

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Transport miejski przejazdy pasażerskie Wzrost liczby przejazdów 
pasażerskich z 
wykorzystaniem objętej 
wsparciem usługi 
komunikacji miejskiej

Poprawka Parlamentu

Transport miejski przejazdy pasażerskie Wzrost liczby przejazdów 
pasażerskich z 
wykorzystaniem objętej 
wsparciem usługi 
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komunikacji miejskiej
pojazdy ekologicznie 
wydajne

Wzrost liczby pojazdów i 
rozwijanie powiązanej 
infrastruktury w celu 
zapewnienia wydajności 
ekologicznej transportu 
miejskiego

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Śródlądowe drogi wodne tonokilometry Wzrost przewozu 
ładunków ulepszonymi 
śródlądowymi drogami 
wodnymi

Poprawka Parlamentu

Śródlądowe drogi wodne tonokilometry Wzrost przewozu 
ładunków ulepszonymi 
śródlądowymi drogami 
wodnymi

przejazdy pasażerskie Wzrost liczby osób 
korzystających z usług 
transportowych 
świadczonych na 
śródlądowych drogach 
wodnych

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Wpływ na klimat w mln ton równoważnika 
CO2

Zmiana w emisji gazów 
cieplarnianych będąca 
wynikiem 
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współfinansowanego(ych
) środka(ów)

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 27

Tekst proponowany przez Komisję

Oczyszczanie ścieków równoważna liczba 
mieszkańców

Liczba dodatkowych osób 
korzystających z 
ulepszonego oczyszczania 
ścieków

Poprawka Parlamentu

Oczyszczanie ścieków równoważna liczba 
mieszkańców

Dodatkowa zdolność
oczyszczania ścieków

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – wiersz 32

Tekst proponowany przez Komisję

Przyroda i różnorodność 
biologiczna

hektary Powierzchnia siedlisk o 
lepszym statusie ochrony

Poprawka Parlamentu

Przyroda i różnorodność 
biologiczna

hektary Powierzchnia 
odtworzonych biotopów
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