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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Rozszerzenie Unii Europejskiej do UE-25 spowodowało, w stopniu większym niż przy 
uprzednich rozszerzeniach, włączenie do Unii obszarów poszkodowanych z powodu 
niekorzystnych warunków. Dysproporcje te istnieją nie tylko w porównaniu z UE-15, lecz 
również, biorąc pod uwagę nierównomierny rozwój, wewnątrz i pomiędzy samymi nowymi 
Państwami Członkowskimi. Jest to szczególnie dobrze widoczne w przepaści, jaka dzieli 
obszary wiejskie i miejskie, również o wiele bardziej istotnej w przypadku nowych Państw 
Członkowskich, gdzie sektor rolniczy odgrywa znaczącą rolę w całej gospodarce. Owe 
obszary wiejskie będą w dalszym ciągu ulegać daleko idącym zmianom strukturalnym, 
dlatego też trudno jest sobie wyobrazić, aby Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich EFRROW był jedynym źródłem finansowania rozwoju obszarów 
wiejskich, i w związku z tym konieczne jest skoncentrowanie się w większym stopniu na 
obszarach wiejskich w przypadku zreformowanego EFRR.

Rzeczą najwyższej wagi jest zapewnienie, że takie dysproporcje nie pogłębiają się poprzez 
zmiany w EFRR, lecz że są zwalczane i że obywatele ze wszystkich stron UE mają 
możliwość rozwijania, modernizacji i wzbogacania swojego środowiska, społeczności, 
gospodarki i społeczeństw, zgodnie z wytycznymi ustalonymi w Agendzie w Lizbonie i w 
Göteborgu.

Podejmowane obecnie przez wiele Państw Członkowskich próby koncentrujące się na 
zwalczaniu długotrwałego bezrobocia mogą często lekceważyć konkretne czynniki 
strukturalne, demograficzne, społeczne i gospodarcze, które wywierają wpływ na tereny 
wiejskie, i z tego też powodu sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, iż postanowienia 
mające na celu zróżnicowanie gospodarki na obszarach wiejskich wykazują ogromny 
potencjał. Niemniej jednak ważne jest, aby skoncentrowanie się na rozwoju turystyki jako 
alternatywnego pracodawcy nie przyniosło rezultatu jedynie w postaci tworzenia nisko 
opłacanych, sezonowych miejsc pracy w sektorze turystycznym zamiast nisko opłacanych, 
sezonowych miejsc pracy w sektorze rolniczym.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje wprowadzenie konkretnych poprawek w 
celu integrowania obszarów wiejskich i odizolowanych do szeroko pojętego życia 
gospodarczego Unii, przy jednoczesnych próbach ochrony unikalnych aspektów życia 
wiejskiego, które mogą być utracone w przypadku, gdy takie obszary zostaną ściśle 
podporządkowane gospodarczo ośrodkom centralnym. Rozwój infrastruktury transportowej i, 
w szczególności, związanej z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi zapewnia 
zwiększenie potencjału i różnorodności życia gospodarczego na tych obszarach. Poprzez 
tworzenie konkretnych odniesień do regionów peryferyjnych i wsi o niskim zagęszczeniu 
ludności i mających niski potencjał dostępu do tych infrastruktur dąży się do osiągnięcia celu, 
jakim jest kompensowanie niekorzystnych warunków, przede wszystkim fizycznej odległości 
od ośrodków gospodarczych i usług socjalnych.

Zwiększona i bardziej zróżnicowana działalność gospodarcza powinna pomóc regionom i 
społecznościom w stawieniu czoła presjom takim jak emigracja i długotrwałe bezrobocie, 
podczas gdy koncepcje takie, jak telepraca, mogłyby zmieniać „niekorzystne warunki”, takie 
jak odizolowanie i niskie ceny domów, na porównywalne korzyści . Oprócz rozszerzenia 
infrastruktury fizycznej ważne jest zagwarantowanie, że mieszkańcy obszarów 
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odizolowanych zdobędą wymagane umiejętności, które pozwolą im odegrać rolę w nowej 
gospodarce oraz zajęcie się bezpośrednio często doświadczanymi problemami związanymi z 
wykluczeniem społecznym. Zarówno komisarz Danuta Hübner, jak i komisarz Mariann 
Fischer Boel podkreśliły ostatnio znaczenie  „skoncentrowania się na edukacji i szkoleniu, 
badaniach i rozwoju oraz promowaniu innowacji i zrównoważonych działań”, bez których nie 
będzie możliwe osiągnięcie celów Agendy w Lizbonie, jak również kluczowej roli rozwoju 
regionalnego, miejskiego i wiejskiego.

W istocie rzeczy, rozdzielenie rozwoju wiejskiego od polityki regionalnej wydaje się 
przynosić efekty odwrotne do zamierzonych, a skoncentrowanie się w większym stopniu na 
potrzebach obszarów wiejskich w tych reformach EFRR wydaje się być koniecznością. 
Istnieje wyraźna potrzeba wdrożenia złożonych strategii rozwoju, które z jednej strony zajmą 
się przeszkodami na drodze do prawidłowego rozwoju ekonomicznego, a z drugiej strony 
będą współdziałały z rozwojem obszarów wiejskich. Przy takim nastawieniu, sprawozdawca 
komisji opiniodawczej ma kilka zastrzeżeń dotyczących zasady finansowania każdego 
priorytetu ze środków jednego funduszu strukturalnego, zaproponowanej przez Komisję.

Poczyniono znaczne wysiłki w celu uproszczenia zasad administrowania i zarządzania 
funduszami przy wdrażaniu powyżej wzmiankowanych celów. W szczególności zmniejszono 
liczbę instrumentów finansowych do trzech. Niemniej jednak ich efektywny zasięg pozostaje 
niejasny, szczególnie w przypadku, gdy różne polityki spójności i ich programy nie są lepiej 
skoordynowane między sobą, a także z innymi politykami UE.

Nowa architektura rozszerza rolę EFRR, nie tylko jako wektora dla zwiększonego 
finansowania ale, przede wszystkim, jako bazy dla uzgodnienia różnych polityk UE i 
programów w celu wdrażania wzmiankowanych celów konwergencji, konkurencyjności, 
zatrudnienia i współpracy terytorialnej. 

ZALECENIA

Mimo wszystkich pozytywnych aspektów pragniemy udzielić Komisji następujących zaleceń:

• Zapewnienie zintegrowanego podejścia, które pozwoli na komplementarność pomiędzy 
różnymi planami strukturalnymi poprzez zapewnienie efektywnej koordynacji pomiędzy 
programowaniem i wdrażaniem EFRR, EFS i EFRROW.

• Zachowanie synergii pomiędzy celem konkurencyjności na obszarach wiejskich i 
EFRROW, poprzez włączenie działań związanych z EFRR i EFS do planów 
strategicznych dla obszarów wiejskich i opracowanie odpowiednich wytycznych 
strategicznych dla efektywnej koordynacji.

• Zachowanie integralności budżetu EFRROW (na szczeblu zaproponowanym przez 
Komisję), gdyż EFRROW funkcjonuje jako niezbędne uzupełnienie europejskiego 
rozwoju terytorialnego na obszarach wiejskich.

• Wypracowanie  „jasnych kryteriów rozgraniczających” wzmiankowanych w art. 9.

• Rozważenie większej elastyczności w zakresie priorytetów w art. 4 i 5.

• Włączenie słowa „Interreg” do nazwy nowego celu trzeciego, gdyż ma ono długą historię 
i ugruntowane znaczenie.
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• Rozważenie włączenia przepisów dotyczących szczególnie Celu Współpracy 
Terytorialnej do rozporządzenia ogólnego, a nie rozporządzenia w sprawie EFRR.

• Wyjaśnienie związku pomiędzy szczególnymi aspektami współpracy transgranicznej i 
międzynarodowej, Europejskiej Strategii Sąsiedztwa i zasady partnerstwa oraz IPA 
(Nowy Instrument Przedakcesyjny).

• Opracowanie odpowiednich wspólnotowych wytycznych dla Europejskiego Zgrupowania 
Współpracy Transgranicznej EGCC, gdyż jego wartość dodana, finansowanie i konkretne 
procedury robocze nie są jeszcze jasne.

• Rozważenie większego zaangażowania zdecentralizowanych organów i innych partnerów 
społecznych w celu zapewnienia przestrzegania zasad partnerstwa i subsydiarności.

• Zapewnienie równych możliwości mężczyznom i kobietom, zajęcie się potrzebami 
specyficznymi dla osób niepełnosprawnych, a także zapewnienie równych możliwości 
mniejszościom nie tylko jako cele horyzontalne EFS, ale również w ramach EFRR.

POPRAWKI

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

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

1) Artykuł 160 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) ma na celu przyczynianie się do 
korygowania podstawowych dysproporcji 
regionalnych we Wspólnocie. EFRR 
przyczynia się do zmniejszanie różnic w 
poziomie rozwoju różnych regionów oraz 
redukcji opóźnienia regionów i wysp mniej 
uprzywilejowanych, w tym obszarów 
wiejskich;

1) Artykuł 160 Traktatu stanowi, że 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) ma na celu przyczynianie się do 
korygowania podstawowych dysproporcji 
regionalnych we Wspólnocie. EFRR 
przyczynia się do zmniejszanie różnic w 
poziomie rozwoju różnych regionów oraz 
redukcji opóźnienia regionów mniej 
uprzywilejowanych, w tym obszarów 
wiejskich, wysp, obszarów górskich, 
obszarów słabo zaludnionych, oraz 
regionów transgranicznych;

  
1 Dz.U. C ... /Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest odpowiedzią na wymóg zupełności poprzez poczynienie wyraźnego 
odniesienia do wszystkich regionów poszkodowanych z powodu utrudnień.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

6a) EFRR powinien odgrywać szczególną 
rolę na rzecz lokalnego rozwoju 
gospodarczego, w kontekście poprawy 
jakości życia i rozwoju terytorialnego, 
szczególnie poprzez promowanie 
terytorialnych paktów na rzecz 
zatrudnienia, programów zintegrowanego 
rozwoju miast, rozwoju wsi oraz inicjatyw 
dotyczących zatrudnienia.

Uzasadnienie

]W celu przyspieszenia konwergencji regionów mniej rozwiniętych, z których wiele 
doświadcza rosnącego bezrobocia, konieczne jest promowanie inicjatyw dotyczących 
zatrudnienia.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7

(7) W szczególności należy zwrócić uwagę 
na zagwarantowanie komplementarności i 
spójności pomiędzy wsparciem ze strony 
EFRR a wsparciem ze strony Europejskiego 
Funduszu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, na mocy rozporządzenia (WE) nr 
(…) oraz ze strony Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) 
nr (…). Programy współfinansowane przez 
EFRR winny zatem, oprócz tradycyjnych 
działań, wspierać proces gospodarczej
dywersyfikacji obszarów wiejskich oraz 
obszarów zależnych od rybołówstwa;

(7) W szczególności należy zwrócić uwagę 
na zagwarantowanie komplementarności i 
spójności pomiędzy wsparciem ze strony 
EFRR a wsparciem ze strony Europejskiego 
Funduszu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, na mocy rozporządzenia (WE) nr 
(…) oraz ze strony Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) 
nr (…). Programy współfinansowane przez 
EFRR winny zatem, oprócz tradycyjnych 
działań, wspierać proces dywersyfikacji 
gospodarki i rozwoju kultury na obszarach 
wiejskich oraz obszarach zależnych od 
rybołówstwa;

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 10
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10) EFRR powinien także zająć się 
problemami związanymi z dostępnością oraz 
oddaleniem obszarów o najniższym 
zagęszczeniu ludności od największych 
rynków, o czym stanowi protokół nr 6 do 
Aktu Przystąpienia Austrii, Finlandii i 
Szwecji. EFRR powinien także zająć się 
konkretnymi trudnościami napotkanymi 
przez niektóre wyspy, obszary górskie oraz
słabo zaludnione, których położenie 
geograficzne wpływa na osłabienie rozwoju;

10) EFRR powinien także zająć się 
problemami związanymi z dostępnością oraz 
oddaleniem obszarów o najniższym 
zagęszczeniu ludności od największych 
rynków, o czym stanowi protokół nr 6 do 
Aktu Przystąpienia Austrii, Finlandii i 
Szwecji. EFRR powinien także zająć się 
konkretnymi trudnościami napotkanymi 
przez wyspy, obszary górskie, obszary 
wiejskie, obszary słabo zaludnione oraz 
regiony transgraniczne, których położenie 
wpływa na osłabienie rozwoju, mając na 
celu wspieranie niezależnego, 
zrównoważonego rozwoju w tych 
regionach;

Uzasadnienie

W tym miejscu celem jest dostosowanie sformułowania punktu uzasadnienia 10 do poprawek 
zaproponowanych do punktu odniesienia 1 w celu zapewnienia lepszej zgodności.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 13

(13) Należy wspierać skuteczną 
transgraniczną i międzynarodową 
współpracę z krajami sąsiadującymi ze 
Wspólnotą w przypadku, gdy należy 
zapewnić regionom w Państwach 
Członkowskich graniczącym z państwami 
trzecimi skuteczną pomoc w ich rozwoju.
Zatem na zasadzie wyjątku należy zezwolić 
na finansowanie wsparcia ze strony EFRR 
dla projektów zlokalizowanych w państwach 
trzecich, z których korzyści odnoszą regiony 
wspólnotowe;

(13) Należy wspierać skuteczną 
transgraniczną i międzynarodową 
współpracę z krajami sąsiadującymi ze 
Wspólnotą, gdzie należy upewnić się, że 
regiony w Państwach Członkowskich 
graniczące z państwami trzecimi uzyskają 
skuteczną pomoc w ich rozwoju. Zatem na 
zasadzie wyjątku należy zezwolić na 
finansowanie wsparcia ze strony EFRR dla 
projektów zlokalizowanych w państwach 
trzecich, z których korzyści odnoszą regiony 
wspólnotowe. Należy również zapewnić 
odpowiednie wyważenie rozdziału środków 
finansowych pomiędzy międzynarodowym i 
transgranicznym komponentem celu 
„Europejska współpraca terytorialna”. 
Komponent transgraniczny wymaga
szczególnej uwagi, gdyż granice Unii 
znacznie się wydłużyły, a wiele regionów 
zapóźnionych to rejony przygraniczne.
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie, że zostaną udostępnione niezbędne środki finansowe 
na stawienie czoła nowym wyzwaniom dla transgranicznego komponentu europejskiej 
współpracy terytorialnej w rozszerzonej Unii.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Różnice pomiędzy potrzebami 
regionów kwalifikujących się do pomocy w 
ramach celu „regionalnej konkurencji i 
zatrudnienia” znacznie się pogłębiły wraz z 
rozszerzeniem Unii, a ponieważ zgodnie z 
zasadą subsydiarności władze regionalne 
powinny mieć możliwość określania 
własnych priorytetów, zakres interwencji 
określony art. 5 musi być bardziej 
elastyczny. Nie powinno to jednak 
pociągnąć za sobą zmian w rozdzieleniu 
przeznaczonych na EFRR środków 
finansowych pomiędzy trzy cele. Ramy 
finansowe powinny pozostać niezmienione 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nº.../2005.

Uzasadnienie

Wprowadzając nowy punkt uzasadnienia sprawozdawca komisji opiniodawczej ma na celu 
zapewnienie, że konieczność zwiększenia zakresu interwencji określonego w art.5 nie 
doprowadzi do innego wyważenia rozdziału środków finansowych pomiędzy trzy cele EFRR
ze stratą dla celu konwergencji, który pozostaje podstawowym celem interwencji EFRR.

Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 2

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczące traktowania obszarów miejskich i 
wiejskich, obszarów zależnych od 
rybołówstwa, regionów peryferyjnych oraz 
obszarów charakteryzujących się 
występowaniem naturalnych utrudnień.

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczące traktowania obszarów miejskich i 
wiejskich, obszarów zależnych od 
rybołówstwa, regionów peryferyjnych oraz 
obszarów charakteryzujących się 
występowaniem naturalnych lub 
demograficznych utrudnień.
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Uzasadnienie

Wyraźne odniesienie do utrudnień demograficznych jest odpowiedzią na wymóg zupełności, a 
także umożliwia zawarcie w treści art. 1 również obszarów słabo zaludnionych.

Poprawka 8
Artykuł 2 ustęp 1

EFRR przyczynia się do finansowania 
pomocy na rzecz wzmocnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
poprzez wyrównywanie dysproporcji w 
rozwoju między poszczególnymi regionami 
oraz wspieranie rozwoju strukturalnego i 
dostosowywanie gospodarki regionalnej, w 
tym także przekształcanie upadających 
regionów przemysłowych.

EFRR przyczynia się do finansowania 
pomocy na rzecz wzmocnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
poprzez wyrównywanie dysproporcji w 
rozwoju między poszczególnymi regionami 
oraz wspieranie rozwoju strukturalnego i 
dostosowywanie gospodarki regionalnej, w 
tym także wzmacnianie konkurencyjności i 
innowacji, tworzenie stabilnych miejsc 
pracy, integracja społeczna i równość 
szans, ochrona i poprawa stanu 
środowiska, przekształcanie upadających 
regionów przemysłowych oraz promowanie 
zrównoważonego i trwałego rozwoju w 
obrębie Unii, przy uwzględnieniu 
konkretnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także potrzeby 
zaradzenia szczególnym niekorzystnym 
warunkom będącym rezultatem oddalenia, 
izolacji lub wyspiarskiego położenia.

Uzasadnienie

Przeredagowanie tego ustępu pozwoli na dokładniejsze zdefiniowanie interwencji będących 
jego przedmiotem.

Poprawka 9
Artykuł 4 punkt 3

3) Środowisko, w tym inwestycje związane 
z zarządzaniem odpadami, dostawą wody, 
oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz 
jakością powietrza, a także zintegrowany 
system kontroli i zapobiegania 
zanieczyszczaniu, rekultywacja skażonych 
terenów i gruntów, promowanie 
różnorodności biologicznej i ochrony 

3) Środowisko, w tym inwestycje związane 
z zarządzaniem odpadami, dostawą wody, 
oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz 
jakością powietrza, a także zintegrowany 
system kontroli i zapobiegania 
zanieczyszczaniu, rehabilitacja skażonych 
obszarów i gruntów, rehabilitacja terenów 
publicznych w zdegradowanych rejonach 
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przyrody, pomoc dla MŚP w zakresie 
promowania zrównoważonych wzorców 
produkcji poprzez wdrażanie rentownych 
systemów zarządzania ochroną środowiska 
oraz wdrażanie i stosowanie technologii 
zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska;

miejskich, rozwój miejskich terenów 
zielonych, zapobieganie hałasowi, ochrona 
jakości wody, gospodarka wodna, 
promowanie czystego transportu 
publicznego, zapobieganie ryzyku,
kształtowanie krajobrazu na obszarach 
wiejskich, promowanie różnorodności 
biologicznej, ochrony zwierząt i ochrony 
przyrody, pomoc dla MŚP w zakresie 
promowania zrównoważonych wzorców 
produkcji poprzez wdrażanie rentownych 
systemów zarządzania ochroną środowiska 
oraz wdrażanie i stosowanie technologii 
zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska;

Uzasadnienie

Celem jest włączenie niektórych aspektów w ramach celu „konwergencja”, dotyczących 
znacznie większej liczby regionów, które obecnie kwalifikują się jedynie do pomocy w ramach 
celu konkurencyjności regionalnej i/lub celu europejskiej współpracy terytorialnej. Ponadto, 
aspekt środowiskowy rehabilitacji terenów miejskich powinien być również wzięty pod uwagę.

Poprawka 10
Artykuł 4 punkt 5

5) Turystyka, w tym promowanie 
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;

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

Uzasadnienie

W ramach celu konwergencji Fundusz ma wspierać m. in. turystykę, w zakresie której 
przewidziano promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Wydaje się, że należy tu 
jeszcze uwzględnić dziedzictwo historyczne (np. upamiętnianie miejsc związanych z jakimiś 
ważnymi wydarzeniami historycznymi). Uzupełnienie to jest niezbędne, albowiem w art. 8 
dziedzictwo historyczne wymienione jest jako wartość odrębna od dziedzictwa kulturowego. 
Cel promowania turystyki należy uzupełnić o ściśle z tym związane promowanie kultury 
fizycznej i sportu. Dążymy przecież do poprawy jakości życia w regionach zapóźnionych, a 
kultura fizyczna i sport są oczywistymi czynnikami poprawiającymi jakość życia. Fundusz 
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powinien wspierać inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu, zarówno w miastach, jak i 
na wsi.

Poprawka 11
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 oraz budowa i 
modernizacja dróg poza Transeuropejskimi 
Sieciami Transportowymi, z 
uwzględnieniem potrzeby utworzenia 
połączeń z regionami wyspiarskimi, 
wiejskimi, śródlądowymi i w inny sposób 
oddalonymi, a także pomiędzy tymi 
regionami i centralnymi obszarami w Unii,
oraz włączając 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;

Uzasadnienie
Budowa i modernizacja dróg poza Transeuropejskimi Sieciami Transportowymi powinny w 
sposób wyraźny pojawić się w tekście rozporządzenia, szczególnie z powodu komentarza 
Komisji w sprawie zebrania SAWP w dniu 1 października, w którym Komisja udowadniała, że 
Transeuropejskie Sieci Transportowe są finansowane ze środków Funduszu Spójności, a 
systemy drugorzędne, w przypadku dróg, także ze środków EFRR. Druga część poprawki 
koncentruje się w większym stopniu na potrzebach związanych z transportem w regionach 
peryferyjnych.

Poprawka 12
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 lub służące wyrównywaniu szans 
w dziedzinie edukacji;

Uzasadnienie
Fundusz słusznie ma wspierać inwestycje w edukację (art. 4 pkt 8), mające się przyczyniać do 
wzrostu atrakcyjności i jakości życia w regionach. Należałoby tu jeszcze dodać wskazanie na 
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wyrównywanie szans w dziedzinie edukacji. Jest to sprawa o podstawowym znaczeniu. 
Jednym z najbardziej dolegliwych czynników, upośledzających życie mieszkańców obszarów 
wiejskich jest gorszy dostęp do edukacji, oddalenie szkół, konieczność dalekich i kosztownych 
dojazdów itp. Również utrzymanie szkół w obszarach wiejskich jest droższe, z uwagi na 
czynnik demograficzny i mniejszą niż zwykle liczbę uczniów. Dlatego Fundusz powinien 
wspierać również inwestycje służące wyrównywaniu szans w zakresie edukacji na obszarach 
wiejskich.

Poprawka 13
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, 
zwalczenie chorób, ułatwienie dostępu do 
usług medycznych z myślą o rozwoju 
regionalnym i poprawie jakości życia w 
regionach;

Uzasadnienie

W ramach celu konwergencji słusznie też Fundusz ma wspierać inwestycje służące zdrowiu, z 
tym, że wsparcie w tym zakresie nie powinno się ograniczać do poprawy opieki zdrowotnej, 
ale powinno też obejmować zwalczenie chorób lub profilaktykę zdrowotną, a także - co jest 
szczególnie ważne z punktu widzenia obszarów wiejskich - zwiększenie dostępności usług 
medycznych, albowiem pod tym względem mieszkańcy wsi są zazwyczaj w trudnej sytuacji.

Poprawka 14
Artykuł 5 część wprowadzająca

W ramach celu, jakim jest „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie”, EFRR 
kieruje swoją pomoc, w kontekście 
regionalnych strategii zrównoważonego 
rozwoju, na następujące priorytety:

W ramach celu, jakim jest „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie”, EFRR 
kieruje swoją pomoc, w kontekście 
regionalnych strategii zrównoważonego 
rozwoju, przede wszystkim na następujące 
priorytety:

Uzasadnienie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że wykaz priorytetów nie powinien być 
wyłączny, lecz powinien pozwolić EFRR uwzględnić konkretne potrzeby oraz różnorodny 
charakter regionów, a także ich rozwój i względną konkurencyjność.

Poprawka 15
Artykuł 5 punkt 2 litera c)
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c) promowanie czystego publicznego 
transportu miejskiego;

c) promowanie czystego transportu 
publicznego;

Uzasadnienie

Nie istnieje oczywista przyczyna, dla której udoskonalenia w tej dziedzinie powinny być 
ograniczone jedynie do obszarów miejskich, gdyż wiejski transport publiczny wykazuje 
tendencję do obejmowania dużo większych odległości w czasie jednej podróży.

Poprawka 16
Artykuł 5 punkt 3 litera b a) (nowy)

ba) ułatwianie upowszechniania 
gospodarki opartej na wiedzy na obszarach 
odizolowanych i wiejskich poprzez 
promowanie wdrażania i eksploatacji 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w celu dodania wartości, 
zróżnicowania i rozszerzania działalności 
gospodarczej.

Poprawka 17
Artykuł 6 punkt 1 litera b a) (nowa)

ba) promowanie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich;

Poprawka 18
Artykuł 7 litera a)

a) VAT; a) podatek VAT podlegający zwrotowi;

Uzasadnienie

Chodzi o podjęcie poprzednich i aktualnych praktyk w ramach programów EFRR. Chodzi 
również o dostosowanie się do postanowień rozporządzenia w sprawie EFS i o uniknięcie w 
ten sposób niezrozumiałych sprzeczności w ramach europejskiej polityki spójności.

Poprawka 19
Artykuł 9 ustęp 1

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
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komplementarność i spójność pomiędzy 
środkami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, na mocy 
rozporządzenia (WE) nr (…) i działaniami 
współfinansowanymi przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy 
rozporządzenia (WE) nr (…), z jednej 
strony, a programami współfinansowanymi 
przez EFRR z drugiej strony.
 

komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, na mocy 
rozporządzenia (WE) nr (…), zgodnie z art. 
11 ust. 3 tiret piąte niniejszego 
rozporządzenia, i działaniami 
współfinansowanymi przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy 
rozporządzenia (WE) nr (…), z jednej 
strony, a programami współfinansowanymi 
przez EFRR z drugiej strony.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przypomnienie i podkreślenie przepisów przewidzianych przez niniejsze 
rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w celu jasnego wykazania, że niezbędna pomiędzy polityką rozwoju rolnictwa i 
polityką spójności synergia stanowi kwestię wspólną w stadium planowania obu tych polityk.

Poprawka 20
Artykuł 9 akapit 2 punkt 1

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności;

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności oraz atrakcyjności obszarów, 
których to dotyczy;

Poprawka 21
Artykuł 9 akapit 2 punkt 3

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

3) rozwoju działalności gospodarczej poza 
sektorami rolnictwa i rybołówstwa;

Uzasadnienie

Pomoc nie powinna być ograniczona jedynie do nowej działalności gospodarczej, ale 
dostępna również do pogłębiania i poprawy już istniejącej.

Poprawka 22
Artykuł 9 akapit 2 punkt 4 a) (nowy)

4a) opracowania środków szkoleniowych 
na obszarach wiejskich;
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Poprawka 23
Artykuł 9 akapit 2 punkt 5

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

5) rozwoju zrównoważonych usług 
turystycznych, walorów rekreacyjnych i
życia kulturalnego obszarów wiejskich.

Poprawka 24
Artykuł 9 akapit 2 punkt 5 a) (nowy)

5a) produkcji biopaliw i / lub wykorzystaniu 
energii ze źródeł odnawialnych.

Uzasadnienie

Obszary wiejskie powinny wnieść wkład w ambitny cel Unii Europejskiej, jakim jest uzyskanie 
12% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii pierwotnej w UE.

Poprawka 25
Artykuł 9 akapit 2 punkt 5 b) (nowy)

5 b) inwestycjach w wydajność 
energetyczną (infrastruktura, wsparcie 
techniczne oraz informacje dla odbiorców 
końcowych).

Poprawka 26
Artykuł 10 akapit 2

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, 4 i 5, EFRR 
uczestniczy zwłaszcza w finansowaniu 
inwestycji, których celem jest poprawa 
dostępności, promowanie i rozwój 
działalności gospodarczej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, promowanie
tworzenia miejsc pracy, harmonijnego 
wykorzystania zasobów naturalnych i 
stymulowanie turystyki oraz 
wszechstronnego rozwoju i dywersyfikacji 
obszarów wiejskich.
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Uzasadnienie

Bezrobocie stanowi istotny czynnik w emigracji ludności z obszarów charakteryzujących się 
występowaniem naturalnych utrudnień.

Poprawka 27
Artykuł 12 punkt 3 a (nowy)

3a) ocena wpływu na zatrudnienie na 
obszarach rozpatrywanych i ich 
terytorialnych sąsiadów, łącznie z wzorcami 
zatrudnienia, skutkami sezonowymi i 
umiejętnościami;

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ na zatrudnienie powinien być zbadany podczas opracowywania 
programów operacyjnych w ramach celu „europejska współpraca terytorialna”, w celu 
lepszego skoordynowania wymiaru edukacyjnego, społecznego i terytorialnego tych planów .

Poprawka 28
Artykuł 14 ustęp 3

3. Każde z Państw Członkowskich 
uczestniczących w programie operacyjnym 
powołuje swoich przedstawicieli 
zasiadających w komitecie monitorującym, 
o którym mowa w art. 64 rozporządzenia 
(WE) nr (...).

3. Każde z Państw Członkowskich 
uczestniczących w programie operacyjnym 
powołuje swoich przedstawicieli 
zasiadających w komitecie monitorującym, 
o którym mowa w art. 64 rozporządzenia 
(WE) nr (...), dbając o to, aby uczestniczące 
władze regionalne i lokalne były 
odpowiednio reprezentowane, zgodnie z 
ramami instytucjonalnymi.

Uzasadnienie

W tym miejscu głównym celem jest zapewnienie zgodności z zasadami partnerstwa i 
subsydiarności.
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