
AD\562742PL.doc PE 353.677v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Transportu i Turystyki

2004/0167(COD)

26.4.2005

OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jaromir Kohliček



PE 353.677v02-00 2/13 AD\562742PL.doc

PL

PA_Leg



AD\562742PL.doc 3/13 PE 353.677v02-00

PL

KRÓTKIE UZASADNIENIE

This draft Regulation defines the tasks of the European Regional Development Fund (ERDF), 
the types of expenditure eligible for assistance and the scope of its assistance with regard to 
the objectives of "convergence", "regional competitiveness and employment" and "European 
territorial cooperation". These three objectives are defined in the draft Regulation laying 
down general provisions for the Structural and Cohesion Funds and arrangements for 
managing and controlling the Funds.

The ERDF is an important contributor to Community investment in transport infrastructure 
including the Trans-European Transport Networks (TEN-T) and to support for tourism. It is 
from this perspective that your draftsman has prepared this explanatory statement which 
address which amendments could be made to the draft Regulation.

ERDF expenditure on Transport in the last programming period (2000 to 2006) is estimated at 
29 billion Euros, which comfortably exceeds the amounts, extended via the TEN-T budget 
line itself. The draft Regulation gives no amount which must be set aside from the ERDF for 
transport projects or indeed for the ERDF as a whole. This will be determined in the context 
of the Financial Perspective and the budgetary procedure.

Contents of the Draft Regulation

Your draftsman welcomes the fact that both tourism and transport investment are included in 
the areas which the ERDF will support to achieve the "convergence" objective (article 4). 
Equally welcome is the fact that promoting clean urban transport, access to transport outside 
major urban centres and the strengthening of secondary networks by improving links to TEN-
T and other transport infrastructure is a priority in the context of "regional competitiveness 
and employment"(article 4). In the same vein in order to attain "European Territorial co-
operation" the ERDF will concentrate on, inter alia, entrepreneurship in tourism; reducing 
isolation through improved access to transport; investment in the cross border sections of 
TEN-T with improved local and regional access to these; and the promotion of maritime 
security (article 6). Finally in duly justified cases financing of up to 10% of the budget may be 
granted for operations of a cross border nature where the partner country is not in the EU.

Proposed amendments

While the general direction of the draft regulation is to be welcomed, and clearly a Fund 
specific Regulation is required to complement the general Regulation on the Funds, your 
draftsman considers that there are areas where amendments would bring greater clarity and 
focus.

Although ERDF support may be made available in certain circumstances to ports and for co-
operation between maritime regions there is no specific reference to ferry services. ERDF 
appropriations may promote maritime security but no mention is made of security in other 
transport modes. Moneys may be made available for tourism in rural areas and areas 
dependent on fisheries but no mention is made of tourism in the context of the urban 
dimension (article 8). Support can be provided for goods transport services and start-up for 
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transport services in outermost regions (article 11) but not as the draft currently stands in 
areas with natural handicaps. 

Your draftsman's proposed amendments address these issues.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 10 a (nowy)

(10a) EFRR powinien zawierać 
rozwiązanie problemu dostępu osób 
niepełnosprawnych do przygotowania i 
realizacji projektów rozwoju regionalnego, 
dotyczących w szczególności rozbudowy i 
poprawy infrastruktury, transportu i 
przekazu informacji i rozwoju technologii, 
uzależniając przyznanie środków od 
usuwania istniejących i zapobiegania 
powstawaniu nowych przeszkód w tym 
dostępie.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 11

(11) EFRR winien zapewnić synergię z 
pomocą ze strony Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, jak 
również komplementarność oraz spójność z 
innymi politykami wspólnotowymi.

(11) EFRR winien zapewnić synergię z 
Europejskim Funduszem Społecznym i 
Funduszem Spójności, jak również 
komplementarność oraz spójność z innymi 
politykami wspólnotowymi, przy czym 
szczególną uwagę należy zwrócić na nową 
politykę sąsiedztwa, rozszerzenie oraz 
politykę energetyczną. Konieczne jest zatem 
zsynchronizowanie instrumentów 
finansowych zarządzanych przez Dyrekcję 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Generalną ds. Polityki Regionalnej i 
Dyrekcję Generalną ds. Rozszerzenia 
Komisji Europejskiej oraz zapewnienie 
komplementarności i synergii pomiędzy 
instrumentami finansowymi dla Państw 
Członkowskich oraz instrumentami 
finansowymi dla państw nienależących do 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

EFRR jest zarządzany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej, podczas gdy 
administrowanie Tacis i Cards należy do Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia. Z powodu 
różnić w regulacjach i przepisach dotyczących tych narzędzi, transgraniczne i 
międzynarodowe projekty pochodzące ze Wspólnoty, jak i państw do niej nienależących często 
nie mogą być łączone.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 2

W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, a w 
szczególności potrzebą wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacji w celu 
stworzenia stabilnych miejsc
pracy oraz promowania rozwoju w 
przyjazny dla środowiska sposób.

W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, a w 
szczególności:

- potrzebą wzmocnienia konkurencyjności 
i innowacji w celu stworzenia stabilnych 
miejsc pracy oraz promowania rozwoju 
w przyjazny dla środowiska sposób, 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
niedyskryminacji i integracji 
społecznej;

- potrzebą zniesienia przeszkód 
napotykanych przez osoby 
niepełnosprawne i inne osoby o 
ograniczonej zdolności przemieszczania 
się w dostępie do dóbr i usług, poprzez 
uwarunkowanie korzystania z 
Funduszu od zapewnienia tym grupom 
dostępu;

Poprawka 4
Artykuł 4 punkt 5

5) Turystyka, w tym promowanie 5) Turystyka, w tym promowanie 
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dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
stanowiącego o przyszłym zrównoważonym 
rozwoju turystyki, ochrona i wzbogacanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach 
promowania rozwoju gospodarczego, pomoc 
na rzecz poprawy usług turystycznych 
poprzez wprowadzanie nowych usług o 
większej wartości dodanej;

dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
stanowiącego o przyszłym zrównoważonym 
rozwoju turystyki, dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych, dla osób cierpiących 
na przewlekłe/trwałe choroby oraz dla 
emerytów, ochrona i wzbogacanie 
dziedzictwa kulturowego w ramach 
promowania rozwoju gospodarczego, pomoc 
na rzecz poprawy usług turystycznych 
poprzez wprowadzanie nowych usług o 
większej wartości dodanej i ułatwienia 
przemian w kierunku nowych i bardziej 
zrównoważonych modeli turystyki;

Poprawka 5
Artykuł 4 punkt 6

6) Inwestycje transportowe, w tym sieci 
transeuropejskie oraz zintegrowane miejskie 
strategie na rzecz czystego transportu 
miejskiego, przyczyniające się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu
pasażerskiego i towarowego, z myślą o 
uzyskaniu bardziej zrównoważonego 
podziału na różne rodzaje środków 
transportu oraz w celu promowania 
systemów intermodalnych i ograniczania ich 
wpływu na środowisko naturalne;

6) Inwestycje transportowe, w tym sieci 
transeuropejskie, główne europejskie 
projekty technologiczne i logistyczne (takie 
jak GALILEO) oraz zintegrowane miejskie 
strategie na rzecz czystego transportu 
miejskiego, w szczególności transportu 
publicznego, przyczyniające się do poprawy 
dostępności, w szczególności dla osób 
niepełnosprawnych, dla osób cierpiących 
na przewlekłe/trwałe choroby oraz dla 
emerytów o niskich dochodach, a także
jakości usług transportu pasażerskiego i 
towarowego, z myślą o uzyskaniu bardziej 
zrównoważonego podziału na różne rodzaje 
środków transportu oraz w celu promowania 
systemów intermodalnych i ograniczania ich 
wpływu na środowisko naturalne, a także 
ograniczania poziomu wypadków 
drogowych;

Poprawka 6
Artykuł 4 punkt 8

8) Inwestycje w edukację, przyczyniające się 
do wzrostu atrakcyjności i jakości życia w 
regionach;

8) Inwestycje w edukację, przyczyniające się 
do wzrostu atrakcyjności i jakości życia w 
regionach, poprzez stosowanie nowych 
technologii (takich jak tablice cyfrowe) w 
celu ułatwienia zdalnego dostępu;
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Poprawka 7
Artykuł 4 punkt 9

9) Zdrowie, w tym inwestycje mające na 
celu rozwój i poprawę opieki zdrowotnej z 
myślą o rozwoju regionalnym i poprawie 
jakości życia w regionach;

9) Zdrowie, w tym inwestycje mające na 
celu rozwój i poprawę opieki zdrowotnej
oraz równego dostępu do opieki zdrowotnej
z myślą o rozwoju regionalnym i poprawie 
jakości życia w regionach;

Poprawka 8
Artykuł 5 punkt 1 litera a)

a) zwiększanie zdolności regionalnych w 
dziedzinie BRT i innowacji, związanych 
bezpośrednio z realizacją celów w zakresie 
regionalnego rozwoju gospodarczego 
poprzez wspieranie ośrodków 
przemysłowych i technologicznych, 
promowanie transferu technologii oraz 
poprzez opracowywanie prognoz rozwoju 
technologii i międzynarodowych badań 
porównawczych strategii promowania 
innowacji, a także poprzez wspieranie 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
oraz wspólną politykę w zakresie BRT i 
innowacji;

a) ustanawianie i zwiększanie zdolności 
regionalnych w dziedzinie BRT i innowacji, 
związanych bezpośrednio z realizacją celów 
w zakresie regionalnego rozwoju 
gospodarczego poprzez wspieranie 
ośrodków przemysłowych i 
technologicznych, promowanie transferu 
technologii oraz poprzez opracowywanie 
prognoz rozwoju technologii i 
międzynarodowych badań porównawczych 
strategii promowania innowacji, a także 
poprzez wspieranie współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami oraz wspólną politykę w 
zakresie BRT i innowacji;

Poprawka 9
Artykuł 5 punkt 2 litera a)

a) stymulowanie inwestycji na rzecz 
rekultywacji skażonych terenów i gruntów, 
promowanie rozwoju infrastruktury 
związanej z różnorodnością biologiczną oraz 
„Natura 2000”, jako udział w trwałym 
rozwoju gospodarczym i dywersyfikacji 
obszarów wiejskich;

a) stymulowanie inwestycji na rzecz 
rekultywacji skażonych terenów i gruntów, 
promowanie rozwoju infrastruktury 
związanej z różnorodnością biologiczną oraz 
„Natura 2000”, jako udział w trwałym 
rozwoju i dywersyfikacji obszarów 
wiejskich, w szczególności w zakresie 
turystyki; działania powinny koncentrować 
się między innymi na:
- turystyce, w tym promowaniu dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego stanowiącego o 
przyszłym zrównoważonym rozwoju 
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turystyki;
- pomocy na rzecz poprawy usług 
turystycznych poprzez wprowadzanie 
nowych usług o większej wartości dodanej;
- ochronie i wzbogacaniu dziedzictwa 
kulturowego w ramach promowania 
rozwoju gospodarczego.

Uzasadnienie

Inwestycje w różnorodność biologiczną i program Natura 2000 związane są nie tylko z 
bezpośrednimi korzyściami gospodarczymi. Turystyka oraz promowanie dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego odgrywają ważną rolę w tworzeniu regionalnej konkurencyjności i 
zatrudnienia. Założenie to przyjęto w ramach obecnej tury funduszy strukturalnych i z 
powodzeniem stosowano do osiągania celów.

Poprawka 10
Artykuł 5 punkt 2 litera c)

c) promowanie czystego publicznego 
transportu miejskiego;

c) promowanie przyjaznego dla środowiska 
transportu publicznego;

Poprawka 11
Artykuł 5 punkt 3 litera a)

a) wzmacnianie drugorzędnych sieci poprzez 
poprawę połączeń z transeuropejskimi 
sieciami transportowymi, regionalnymi 
węzłami kolejowymi, portami lotniczymi i 
wodnymi lub też platformami 
multimodalnymi, dzięki zapewnieniu 
bezpośrednich połączeń z głównymi liniami 
kolejowymi, a także poprzez promowanie 
regionalnych i lokalnych sieci żeglugi 
śródlądowej;

a) wzmacnianie drugorzędnych sieci poprzez 
poprawę połączeń z transeuropejskimi 
sieciami transportowymi, regionalnymi 
węzłami kolejowymi, portami lotniczymi i 
wodnymi lub też platformami 
multimodalnymi, dzięki zapewnieniu 
bezpośrednich połączeń z głównymi liniami 
kolejowymi, a także poprzez promowanie 
regionalnych i lokalnych sieci żeglugi 
śródlądowej oraz poprzez wsparcie dla 
przewozów promowych potrzebnych do 
zaopatrzenia wysp w podstawowe usługi;

Uzasadnienie

Wykorzystanie funduszy wspólnotowych na wsparcie przewozów promowych nie może 
wpłynąć na konkurencję w gospodarce rynkowej, a zatem powinno być ograniczone do usług 
podstawowych.
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Poprawka 12
Artykuł 6 punkt 1 litera b)

b) wspieranie działań na rzecz ochrony i 
wspólnego zarządzania środowiskiem;

b) wspieranie działań na rzecz ochrony i 
wspólnego zarządzania środowiskiem oraz 
zapobiegania naturalnemu ryzyku;

Uzasadnienie

Zapobieganie naturalnemu ryzyku ma wymiar czysto transgraniczny i nie powinno być 
wyłączane z pomocy EFRR.

Poprawka 13
Artykuł 6 punkt 1 litera d)

d) rozwój współpracy, zdolności oraz 
wspólnego wykorzystywania infrastruktur,
w szczególności w sektorach takich jak 
opieka zdrowotna, kultura i edukacja.

d) rozwój współpracy, zdolności oraz 
wspólnego wykorzystywania i dostępu do
infrastruktur, w szczególności w sektorach 
takich jak opieka zdrowotna, kultura i 
edukacja.

Poprawka 14
Artykuł 6 punkt 1, podsumowanie

Ponadto EFRR może brać udział w 
promowaniu integracji transgranicznych 
rynków pracy, lokalnych inicjatyw w 
zakresie zatrudnienia, równości szans, 
szkoleń i integracji społecznej, a także 
wspólnym wykorzystywaniu kadr i innych 
zasobów na potrzeby BRT.

Ponadto EFRR może brać udział w 
promowaniu integracji transgranicznych 
rynków pracy, lokalnych inicjatyw w 
zakresie zatrudnienia, równości szans, 
szkoleń i integracji społecznej, 
niedyskryminacji, a także wspólnym 
wykorzystywaniu kadr i innych zasobów na 
potrzeby BRT.

Poprawka 15
Artykuł 6 punkt 2 litera b)

b) poprawa dostępności, w tym inwestycje w 
transgraniczne sektory sieci
transeuropejskich, poprawa dostępu na 
poziomie lokalnym i regionalnym do
sieci i platform międzynarodowych, 
polepszenie współpracy systemów
krajowych i regionalnych oraz promowanie 
zaawansowanych technologii

b) poprawa dostępności, w tym inwestycje w 
transgraniczne sektory sieci
transeuropejskich, poprawa dostępu na 
poziomie lokalnym i regionalnym, 
szczególnie z obszarów miejskich, do
sieci i platform międzynarodowych, 
polepszenie współpracy systemów
krajowych i regionalnych oraz promowanie 
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komunikacyjnych i informacyjnych; zaawansowanych technologii logistycznych,
komunikacyjnych i informacyjnych;

Poprawka 16
Artykuł 6 punkt 2 litera c)

c) zapobieganie ryzyku, w tym promowanie 
bezpieczeństwa morskiego i ochrony
przed powodziami, zanieczyszczeniem wód 
morskich i śródlądowych, zapobieganie i 
ochrona przed erozją , trzęsieniem ziemi 
oraz lawinami. Programy mogą obejmować 
dostawę sprzętu oraz rozwój infrastruktury,
projektowanie i wdrażanie planów pomocy 
międzynarodowej, systemy odwzorowania 
wspólnego ryzyka oraz opracowanie 
wspólnych instrumentów badania, 
zapobiegania, monitorowania i kontroli 
ryzyka naturalnego i technologicznego.

c) zapobieganie ryzyku, w tym promowanie 
bezpieczeństwa transportu i ochrony
przed powodziami, zanieczyszczeniem wód 
morskich i śródlądowych, zapobieganie i 
ochrona przed erozją i pustynnieniem,
trzęsieniem ziemi oraz lawinami. Programy 
mogą obejmować dostawę sprzętu oraz 
rozwój infrastruktury,
projektowanie i wdrażanie planów pomocy 
międzynarodowej, systemy odwzorowania 
wspólnego ryzyka oraz opracowanie 
wspólnych instrumentów badania, 
zapobiegania, monitorowania i kontroli 
ryzyka naturalnego i technologicznego.

Poprawka 17
Artykuł 6 punkt 2 litera d)

d) tworzenie sieci naukowo-technicznych 
zajmujących się kwestiami 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
międzynarodowych, w tym także 
ustanawianie sieci współpracy ośrodków 
akademickich oraz połączeń 
umożliwiających dostęp do wiedzy 
naukowej, jak również transfer technologii 
pomiędzy ośrodkami BRT a 
międzynarodowymi centrami doskonałości 
w dziedzinie BRT, rozwój konsorcjów 
międzynarodowych na rzecz wzajemnego 
udostępniania zasobów BRT, współpraca 
bliźniaczych instytucji zajmujących się 
transferem technologii oraz opracowywanie 
wspólnych mechanizmów finansowych z 
myślą o wspieraniu BRT w MŚP.

d) tworzenie sieci naukowo-technicznych 
zajmujących się kwestiami 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
międzynarodowych oraz likwidowaniem 
różnic technologicznych, w tym także 
ustanawianie sieci współpracy ośrodków 
akademickich oraz połączeń 
umożliwiających dostęp do wiedzy 
naukowej, jak również transfer technologii 
pomiędzy ośrodkami BRT a 
międzynarodowymi centrami doskonałości 
w dziedzinie BRT, rozwój konsorcjów 
międzynarodowych na rzecz wzajemnego 
udostępniania zasobów BRT, współpraca 
bliźniaczych instytucji zajmujących się 
transferem technologii oraz opracowywanie 
wspólnych mechanizmów finansowych z 
myślą o wspieraniu BRT w MŚP.
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Poprawka 18
Artykuł 6 punkt 2 litera d a) (nowa)

da) ochrona i wzbogacanie dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w kontekście 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Uzasadnienie

Ten obszar działalności nie jest ograniczony tylko do poziomu lokalnego i regionalnego. 
Istnieją dobitne przykłady, gdzie międzynarodowa współpraca w rozwiązywaniu problemów i 
dzieleniu się dobrą praktyką oferują znaczną europejską wartość dodaną.

Poprawka 19
Artykuł 8 ustęp 1 akapit 2

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, rekultywację 
terenów poprzemysłowych oraz zachowanie 
i rozwój dziedzictwa historycznego i
kulturowego przy zastosowaniu środków 
promujących przedsiębiorczość, lokalne
zatrudnienie oraz rozwój społeczności, jak 
również ludności z uwzględnieniem zmian 
struktur demograficznych.

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, rekultywację 
terenów poprzemysłowych oraz zachowanie 
i rozwój dziedzictwa historycznego i
kulturowego przy zastosowaniu środków 
promujących przedsiębiorczość, turystykę,
lokalne zatrudnienie, stały wzrost 
mobilności oraz rozwój społeczności, jak 
również ludności z uwzględnieniem zmian 
struktur demograficznych.

Poprawka 20
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 1

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności;

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności, w szczególności dla turystów;

Poprawka 21
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 3

3) rozwoju nowej działalności gospodarczej 
poza sektorami rolnictwa i rybołówstwa;

3) rozwoju nowej działalności gospodarczej 
poza sektorami rolnictwa i rybołówstwa, w 
szczególności poprzez wzbogacenie zasobów 
stanowiących potencjał dla turystyki;

Poprawka 22
Artykuł 10 ustęp 2
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Bez uszczerbku dla art. 3 i 4, EFRR 
uczestniczy zwłaszcza w finansowaniu 
inwestycji, których celem jest poprawa 
dostępności, promowanie i rozwój 
działalności gospodarczej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, promowanie 
harmonijnego wykorzystania zasobów 
naturalnych i stymulowanie turystyki.

Bez uszczerbku dla art. 3 i 4, EFRR 
uczestniczy zwłaszcza w finansowaniu 
inwestycji, których celem jest poprawa 
dostępności dla obywateli, poprzez wsparcie 
usług użyteczności publicznej i wspieranie 
transportu podstawowych w obszarach 
odległych, w tym wsparcie dla 
rozpoczynających działalność, promowanie 
i rozwój działalności gospodarczej 
związanej z dziedzictwem kulturowym, 
promowanie harmonijnego wykorzystania 
zasobów naturalnych i stymulowanie 
turystyki.

Uzasadnienie

Wykorzystanie funduszy wspólnotowych na wsparcie transportu towarowego nie może 
wpłynąć na konkurencję w gospodarce rynkowej, a zatem powinno być ograniczone do usług 
podstawowych.

Powinno się popierać dostępność nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla mieszkańców, 
obszarów charakteryzujących się występowaniem naturalnych utrudnień.
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