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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Omawiany projekt winien być rozpatrywany w połączeniu z rozporządzeniem 
ustanawiającym ogólne zasady (COM (2004) 492 wersja ostateczna) w sprawie reformy 
unijnych funduszy strukturalnych i funduszu spójności, i jest to ważne z trzech następujących 
przyczyn: 

a) Ustanawia on ogólne zasady rządzące trzema Funduszami: EFRR (będącym głównym 
instrumentem polityki regionalnej UE), Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) oraz 
Funduszem Spójności; 

b) Określa on konkretne obszary UE, które będą się kwalifikować do finansowania, pod 
warunkiem, że spełnione będą cele (konwergencja, konkurencyjność regionalna oraz 
współpraca terytorialna); EFRR jest zatem pochodnym instrumentem prawnym; 

c) Określa on praktycznie większość warunków i referencji dla pomocy w ramach EFRR; z 
tego powodu projekt w sprawie EFRR nie może być rozpatrywany odrębnie i bez nawiązania 
do rozporządzenia ustanawiającego ogólne zasady.

Niemniej jednak, konkretne postanowienia projektu w sprawie EFRR mogą być zbadane w 
odniesieniu do kryterium zwanego „syndromem peryferyjności”. Kryterium to obejmuje 
przeszkody (to jest warunki naturalne, niedostateczna akumulacja kapitału, brak dynamizmu 
będący wynikiem niskiego poziomu kapitału ludzkiego, niewystarczająca infrastruktura, niski 
poziom usług, brak działalności kulturalnej itp.), które powodują rozbieżność między 
działalnością i wynikami gospodarczymi a dobrostanem ekonomicznym (PKB na obywatela).

Biorąc pod uwagę tę zasadniczą przesłankę, sprawozdawca koncentruje się na kompetencjach 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawach związanych z polityką 
przemysłową i MŚP, badaniami i nauką, energią, telekomunikacją, społeczeństwem 
informacyjnym i transeuropejskimi sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Ważne 
jest wyjaśnienie, że polityki te wnoszą istotny wkład w rozwój regionalny.

Co więcej, sprawozdawca podkreśla, że Parlamentowi Europejskiemu nie przyznano 
kompetencji w sprawach związanych z prawdziwymi przyczynami zróżnicowania 
regionalnego. Pomimo to, sprawozdawca proponuje wprowadzenie istotnych zmian w 
polityce regionalnej UE.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje potrzebę i zakres opisane w projekcie Komisji w 
sprawie EFRR, ale potrzebują one przejrzystości i dalszego opracowania ze względu na zasób 
wiedzy zgromadzonej przez UE od chwili utworzenia EFRR, jak również nowe priorytety 
zawarte w poprawionej agendzie lizbońskiej oraz Perspektywach Finansowych na lata 2007-
2013.

W projekcie powinno być ujęte znaczenie innowacji. Włączenie ustaleń agendy lizbońskiej i  
göteborskiej, jak również propozycji zawartych w raporcie Koka, powinno być postrzegane 
jako podstawowe warunki dla osiągnięcia celów EFRR. Elastyczna interpretacja działań 
innowacyjnych w celu umożliwienia wymiany informacji oraz korzystania z doświadczenia i 
najlepszych praktyk powinna być przyjęta z zadowoleniem. Działania innowacyjne powinny 
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stwarzać regionom możliwości eksperymentowania w dziedzinach, które mają potencjał na 
przyszłość. Regiony i władze lokalne odgrywają rolę w definiowaniu zakresu europejskiej 
polityki regionalnej.

Struktura produkcyjna regionów opiera się na MŚP. Należy dać im możliwość przewidywania 
nowych wyzwań innowacyjnych oraz wprowadzenia ich w życie tak blisko obywateli, jak to 
możliwe. Mniej biurokracji, większa przejrzystość i nowe mechanizmy zachęcania do 
inwestowania oraz zabezpieczenie finansowania są niezbędne dla ułatwienia MŚP i innym 
prywatnym podmiotom zdobycia dostępu do programów europejskich i realizacji tych 
programów w najbardziej skuteczny sposób. 

Istnieją także inne czynniki mające wpływ na rozwój i politykę regionalną. Jeden z nich łączy 
się z nowymi formami współpracy endogennej, ujętej w taki sposób, aby zapewnić synergię 
regionów i Państw Członkowskich z innymi możliwościami finansowania (np. pomiędzy 
celem 2 (EFRR) a badawczym programem ramowym), elastycznością we współfinansowaniu 
programów, łącznie ze sprecyzowanym partnerstwem prywatno-publicznym (PPP), a także 
bardziej efektywnymi środkami wdrażania polityki regionalnej. Owe nowe formy to 
partnerstwa, takie jak konsorcja prywatno-publiczne, partnerstwo społeczeństwa 
obywatelskiego z uniwersytetami, MŚP z organami lokalnymi itp. Sprawozdawca z 
zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji koncentrujący się na znaczeniu współpracy 
transgranicznej. 

Wszystkie te zagadnienia są zawarte w stosownych poprawkach, którym towarzyszą krótkie 
uzasadnienia. 

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 3

(3) EFRR udziela pomocy w ramach ogólnej 
strategii na rzecz polityki spójności, co 
zapewnia większą koncentrację pomocy na 
priorytetach wspólnotowych, zwłaszcza 
poza regionami mniej rozwiniętymi.

(3) EFRR udziela pomocy w ramach ogólnej 
strategii na rzecz polityki spójności, co 
zapewnia większą koncentrację pomocy na 
priorytetach wspólnotowych, oraz dąży do 
zajęcia się istotnymi przyczynami 
zróżnicowania regionalnego, zwłaszcza w 
regionach mniej rozwiniętych.

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

Niniejsza poprawka powinna być rozpatrywana w połączeniu z poprawką wprowadzoną w 
art. 2. Uzupełnia ona ogólną strategię EFRR, a mianowicie priorytet tego Funduszu, jakim 
jest zajmowanie się i eliminowanie przyczyn zróżnicowania regionalnego.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6

(6) wykorzystując doświadczenie i potencjał 
związany z inicjatywą wspólnotową na rzecz 
terenów miejskich Urban, przewidzianą w 
art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 
r. ustanawiającego przepisy ogólne w 
sprawie funduszy strukturalnych1, należy 
wzmocnić wymiar miejski poprzez pełną 
integrację środków w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych przez 
EFRR;

(6) wykorzystując doświadczenie i potencjał 
związany z inicjatywą wspólnotową na rzecz 
terenów miejskich Urban, przewidzianą w 
art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 
r. ustanawiającego przepisy ogólne w 
sprawie funduszy strukturalnych2, należy 
wzmocnić wymiar miejski poprzez pełną 
integrację środków w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych przez 
EFRR; w tym procesie ważną rolę powinny 
odgrywać rozwój lokalny i inicjatywy w 
zakresie zatrudnienia oraz wiążący się z 
nimi potencjał innowacyjny;

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

8a) Wskazane jest zwiększenie środków i 
obszarów wsparcia w ramach celu 
„konwergencja” poprzez wprowadzenie 
nowego mechanizmu pomocy dla MŚP, a 
także nowego podejścia do rozwoju 
regionalnego poprzez nieodpłatne 
udostępnianie MŚP dorobku badań 
finansowanych w całości ze środków 
publicznych.

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza innowacyjne podejście do badań naukowych. Po pierwsze, 
zobowiązuje ona te instytuty badawcze, które są finansowane w całości z publicznych 

  
1 Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.
2 Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.
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(europejskich lub krajowych) środków budżetowych, do zaoferowania rezultatów 
prowadzonych przez nie badań MŚP starającym się wykorzystać je do konkretnego 
zastosowania w przemyśle. Po drugie, poprawka precyzuje warunki bezpośredniego transferu 
wiedzy zdobytej dzięki funduszom publicznym do czynników zainteresowanych dalszym jej 
pogłębianiem dla celów rozwoju regionalnego.

Poprawka 4
Artykuł 2

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, dążąc do wzmocnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
poprzez zajęcie się i postępowanie z 
istotnymi przyczynami dysproporcji w 
rozwoju między poszczególnymi regionami 
oraz wspieranie rozwoju strukturalnego i 
dostosowywanie gospodarki regionalnej, w 
tym także przekształcanie upadających 
regionów przemysłowych.

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 poprzez podejście łączące 
innowacje z rozwojem regionalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli regionów 
w platformach technologicznych, w celu 
stworzenia stabilnych miejsc pracy oraz 
promowania rozwoju w przyjazny dla 
środowiska sposób.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla, że głównym celem EFRR jest wykorzenienie przyczyn 
zróżnicowania regionalnego. Z tego powodu pomoc ze środków EFRR powinna koncentrować 
się na zasadniczych czynnikach wywołujących i uwydatniających zróżnicowanie regionalne. 
Ponadto wyjaśnia ona, że innowacje per se niekoniecznie prowadzą do zmniejszenia 
zróżnicowania regionalnego, ani też nie prowadzą do zrównoważonego rozwoju. Z drugiej 
strony, podejście innowacyjne pomogłoby zwielokrotnić wpływ na tworzenie nowych miejsc 
pracy.

Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

b) infrastrukturę; b) infrastrukturę fizyczną i techniczną;
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Uzasadnienie

Oba te przymiotniki: „fizyczną” i „techniczną”, definiują typ infrastruktury, która jest 
uważana za kwalifikującą się do finansowania ze środków EFRR. Infrastruktura 
jakiegokolwiek typu niekoniecznie wnosiłaby wkład w zwiększanie zdolności produkcyjnej 
regionów. Z tego względu niezbędne staje się wyjaśnienie zaproponowane w niniejszej 
poprawce.

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 2 litera c)

c) inne inicjatywy w zakresie rozwoju, w 
tym usługi dla przedsiębiorstw, tworzenie i 
rozwój instrumentów finansowania, takich 
jak kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze 
kredytowe i gwarancyjne oraz fundusze 
rozwoju lokalnego, dotacje na spłatę 
odsetek, usługi sąsiedzkie oraz wymianę 
doświadczeń między regionami, miastami 
oraz stosownymi uczestnikami procesów 
społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

c) inicjatywy w zakresie rozwoju, na które 
składają się usługi dla przedsiębiorstw, 
tworzenie i rozwój instrumentów 
finansowania, takich jak kapitał 
podwyższonego ryzyka, fundusze kredytowe 
i gwarancyjne oraz fundusze rozwoju 
lokalnego, dotacje na spłatę odsetek, usługi 
sąsiedzkie oraz współpracę w ramach sieci 
lub wymianę doświadczeń pomiędzy 
regionami, miastami, wspólnymi 
inicjatywami lokalnymi oraz stosownymi 
uczestnikami procesów społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych;

Uzasadnienie

Pierwsza część poprawki jest definicyjna i oznacza, że „inicjatywy w zakresie rozwoju” 
powinny być pojęciem konkretnym, a nie abstrakcyjnym. Część druga wprowadza „dzielenie 
się doświadczeniem w ramach sieci” jako innowacyjny środek osiągnięcia pomocy ze 
środków EFRR, łącznie ze „wspólnymi inicjatywami lokalnymi”, które promują uczestnictwo 
władz lokalnych w procesie rozwoju regionalnego.

Poprawka 7
Artykuł 4 punkt 1

1) Badania i rozwój technologiczny (BRT), 
innowacje i przedsiębiorczość, w tym 
wzmocnienie zdolności w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego na szczeblu 
regionalnym, wspieranie BRT w małych i 
średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz 
transferów technologicznych, poprawa 
jakości kontaktów między MŚP a 
placówkami akademickimi oraz ośrodkami 

1) Badania i rozwój technologiczny (BRT), 
innowacje i przedsiębiorczość, w tym 
wzmocnienie zdolności w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego na szczeblu 
regionalnym oraz zmniejszania przepaści 
technologicznej pomiędzy regionami,
wspieranie BRT w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP) oraz transferów 
technologicznych, poprawa jakości 
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badawczo - technologicznymi, rozwój sieci i 
kontaktów biznesowych, wsparcie na rzecz 
grup MŚP w świadczeniu usług 
biznesowych i technologicznych, 
promowanie finansowania 
przedsiębiorczości i innowacji w MŚP za 
pomocą nowych instrumentów 
finansowania;

kontaktów między MŚP a placówkami 
akademickimi oraz ośrodkami badawczo -
technologicznymi, rozwój sieci i kontaktów 
biznesowych, wsparcie na rzecz grup MŚP 
w świadczeniu usług biznesowych i 
technologicznych, promowanie 
finansowania przedsiębiorczości i innowacji 
w MŚP za pomocą nowych instrumentów
finansowania oraz współfinansowania 
regionalnych przedsięwzięć o 
podwyższonym ryzyku i lokalnych funduszy 
inwestycyjnych dla rozwoju w celu 
uzyskania efektu dźwigni finansowej i 
przyciągnięcia prywatnego kapitału 
wspierającego rozwój całej gospodarki 
regionu;

Uzasadnienie

Reducir la brecha digital existente entre las regiones. As finding the start-up and development 
capital is one the major problems for SMEs it is necessary to attract private investors through 
creation of venture capital funds and their co-financing from public sources. These funds are 
one of the best instruments to support economic development of the country through providing 
SMEs with necessary resources to increase their innovative potential.

Poprawka 8
Artykuł 4 punkt 1 a (nowy)

1a) Badania finansowane w całości ze 
środków publicznych za pośrednictwem 
budżetu WE lub krajowych instytutów 
badawczych, które nie są jeszcze 
opatentowane, mogą być zaoferowane MŚP 
nieodpłatnie, pod warunkiem, że takie 
badania są bezpośrednio przetwarzane w 
innowacje prowadzące do wyrobu 
przemysłowego wymagającego mniejszego 
zużycia energii.

Uzasadnienie

W UE i w większości Państw Członkowskich nie istnieje mechanizm, dzięki któremu badania 
naukowe podejmowane przez uniwersytety lub instytuty badawcze mogłyby prowadzić do 
zastosowania w przemyśle. Ten brakujący mechanizm stanowi przeszkodę na drodze do 
rozwoju, a niniejsza poprawka dąży do zaradzenia temu problemowi. Wprowadza ona nowy 
mechanizm wspierania MŚP poprzez zastosowanie istniejącej wiedzy, zdobywanej w 
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instytutach badawczych, w innowacjach przemysłowych. Prowadzenie takich badań było 
możliwe dzięki finansowaniu ze środków sektora publicznego. Jeżeli jednak środki publiczne 
nie są wykorzystane w odpowiedni sposób, zostają roztrwonione. Z drugiej strony, jeżeli 
zaoferuje się je MŚP, w ramach minimalnych przepisów prawnych, zachęci się te 
przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe produkty.

Poprawka 9
Artykuł 4 punkt 2

2) Społeczeństwo informacyjne, w tym 
rozwój treści, usług i aplikacji na poziomie 
lokalnym, poprawa dostępności i rozwój 
publicznych usług on-line, wsparcie i usługi 
na rzecz MŚP w procesie adaptacji i 
skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

2) Społeczeństwo informacyjne, w tym 
rozwój treści, usług i aplikacji na poziomie 
lokalnym, poprawa dostępności i rozwój 
publicznych usług on-line, wsparcie i usługi 
na rzecz MŚP w procesie adaptacji i 
skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych lub 
wykorzystywania nowych pomysłów;

Uzasadnienie

Poprawka ta jest logicznym następstwem zasadniczej przesłanki technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych. Społeczeństwo informacyjne powinno w pierwszym rzędzie mieć możliwość 
„wykorzystywania nowych pomysłów”.

Poprawka 10
Artykuł 4 punkt 4

4) Zapobieganie ryzyku, w tym opracowanie 
i wdrożenie planów zapobiegania i 
zwalczania ryzyka naturalnego i 
technologicznego;

4) Zapobieganie ryzyku będącemu 
rezultatem rozwoju rynków finansowych 
lub kapitałowych, w tym opracowanie i 
wdrożenie planów zapobiegania i 
zwalczania ryzyka naturalnego i 
technologicznego;

Uzasadnienie

Istnieje wiele źródeł ryzyka, dlatego też wymagane są różne techniki lub podejścia do kwestii 
„zapobiegania” ryzyku. Dla regionów objętych niniejszym rozporządzeniem, istotnym 
źródłem ryzyka jest zmienność „rynków finansowych lub kapitałowych”, która wywiera 
niekorzystny wpływ ex ante na inwestycje. Dlatego też gwarancje publiczne zapewniłyby 
element wsparcia i zmniejszyłyby poczucie niepewności.

Poprawka 11
Artykuł 4 punkt 6
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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, wielkie europejskie 
projekty techniczne i logistyczne 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;

Uzasadnienie

Incluir en el Objetivo de Convergencia la inversión en grandes proyectos de carácter técnico, 
logístico y espacial.

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, poprzez zastosowanie nowych 
technologii (jak na przykład tablice 
elektroniczne) ułatwiających nauczanie na 
odległość.

Uzasadnienie

Reducción de la brecha tecnológica entre las regiones, también en educación a través de la 
aplicación de las nuevas tecnologías.

Poprawka 13
Artykuł 5, wprowadzenie

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 
bierze pod uwagę cele określone w VII 
Programie Ramowym i kieruje swoją 
pomoc, w kontekście regionalnych strategii 
zrównoważonego rozwoju, do następujących 
dziedzin:
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Uzasadnienie

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Poprawka 14
Artykuł 5 punkt 1

1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy 
poprzez wspieranie projektowania i 
wdrażania regionalnych strategii 
innowacyjnych sprzyjających tworzeniu 
efektywnych regionalnych systemów 
innowacji, a w szczególności: 

1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy 
poprzez wspieranie projektowania i 
wdrażania regionalnych strategii 
innowacyjnych sprzyjających tworzeniu 
efektywnych regionalnych systemów 
innowacji, lub poprzez przeniesienie badań 
finansowanych w całości przez WE lub ze 
środków budżetowych Państw 
Członkowskich prowadzących do nowych 
wyrobów przemysłowych lub nowych usług, 
a w szczególności: 

Uzasadnienie

Dla zrozumienia sensu logicznego tej propozycji patrz: poprawki do punktu uzasadnienia 8 a 
(nowy) i do art. 4 ust. 1 a (nowy).

Poprawka 15
Artykuł 5 punkt 1 litera b)

b) stymulowanie innowacji w MŚP poprzez 
promowanie sieci współpracy 
przedsiębiorstw akademickich, wspieranie 
sieci i grup biznesowych MŚP oraz poprawę 
dostępu MŚP do zaawansowanych usług dla 
biznesu, a także wspieranie procesu 
integracji w MŚP czystych i innowacyjnych 
technologii;

b) stymulowanie innowacji w MŚP poprzez 
promowanie agencji wspierania 
przedsiębiorczości, ośrodków badawczych, 
przedsiębiorstw społeczeństwa 
obywatelskiego oraz sieci współpracy 
przedsiębiorstw i placówek akademickich 
oraz innych sieci współpracy 
międzysektorowej, wspieranie sieci i grup 
biznesowych MŚP oraz poprawę dostępu 
MŚP do zaawansowanych usług dla biznesu, 
a także wspieranie procesu integracji w MŚP 
czystych i innowacyjnych technologii;

Uzasadnienie
Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote industrial innovation. This 
amendment simply introduces the civil society-university partnership.
All relevant institutions should be involved in networking with SMEs in order to facilitate 
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innovations and their implementation and to facilitate transfer of know-how and knowledge. 

Innovative approaches could be developed not only within the university-enterprise 
framework or specialised business networks but also through new ways of inter-sectoral 
cooperation.

Poprawka 16
Artykuł 5 punkt 1 litera c) a (nowy)

ca) promowanie partnerstwa publiczno-
prywatnego w wytwarzaniu produktów i 
usług;

Uzasadnienie

Jest to poprawka wyjaśniająca, która dodaje „partnerstwo publiczno-prywatne” do arsenału 
instrumentów.

Poprawka 17
Artykuł 5 punkt 1 litera d)

d) tworzenie nowych instrumentów 
finansowych oraz stworzenie dobrych 
warunków dla rozwoju mechanizmów 
sprzyjających tworzeniu lub ekspansji firm 
działających w sektorach wymagających 
specjalistycznej wiedzy.

d) tworzenie nowych instrumentów 
finansowych oraz warunków sprzyjających 
dla rozwoju badań i technologii w MŚP 
oraz przedsiębiorczości i tworzenia nowych 
firm poprzez wykorzystanie kapitału 
inwestycyjnego i stworzenie sprzyjających 
warunków rozwoju.

Uzasadnienie

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Poprawka 18
Artykuł 5 punkt 1 litera d) a (nowy)

da) tworzenie nowych rynków regionalnych 
dla produktów ekologicznych;

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zwiększenia lub nawet utworzenia rynków regionalnych, których wielkość 
decyduje o specjalizacji regionalnej i tworzeniu stabilnych miejsc pracy. Produkty 
ekologiczne są na ogół naturalnym walorem regionów peryferyjnych, mimo to nie istnieją 
zorganizowane rynki dla takich produktów.
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Poprawka 19
Artykuł 5 punkt 1 litera d) b (nowy)

db) budowa i wyposażenie centrów 
technologicznych oraz ośrodków badań i 
rozwoju.

Uzasadnienie

Para apoyar el desarrollo de la política de innovación.

Poprawka 20
Artykuł 5 punkt 2 litera b)

b) stymulowanie efektywności 
energetycznej oraz produkcji energii 
odnawialnej;

b) stymulowanie efektywności 
energetycznej oraz produkcji energii 
odnawialnej, tworzenie skutecznego 
systemu zarządzania energią oraz 
ograniczenie emisji CO2 i innych 
szkodliwych substancji;

Poprawka 21
Artykuł 5 punkt 2 a (nowy)

2a) oraz turystykę, z uwzględnieniem 
promowania walorów kulturowych i 
naturalnych danego regionu, jako że 
stanowią one potencjał w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
turystyki oraz uwydatnienia dziedzictwa 
kulturowego, w celu wspierania rozwoju 
gospodarczego oraz poziomu usług 
turystycznych poprzez nowe usługi o 
wysokiej wartości dodanej.

Uzasadnienie

Tourism and promotion of natural and cultural assets plays an important part in building 
regional competitiveness and employment.  This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.  There is no 
reason why targeting under the subjects outlined in 4 (5) should be confined to the least 
developed member states alone, particularly since the purpose of the fund outlined in Article 
2 talks about “supporting the structural development and adjustment of regional economies, 
including the conversion of declining industrial regions”.

Poprawka 22
Artykuł 6 punkt 1
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1)rozwoju transgranicznych działań
społecznych i gospodarczych poprzez 
realizację wspólnej strategii na rzecz 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a 
w szczególności poprzez:

1) rozwoju transgranicznych działań 
badawczych, związanych z energią, 
gospodarczych, społecznych oraz
kulturalnych poprzez realizację wspólnej 
strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, a w szczególności poprzez:

Uzasadnienie

Jest to po prostu wyjaśnienie, prawdopodobnie brakującego rodzaju działalności, która 
wydaje się niezbędna dla współpracy transgranicznej i lepszego zrozumienia innych kultur.

Poprawka 23
Artykuł 6 punkt 1 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 i zmniejszenia przepaści 
technologicznej, 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.

Uzasadnienie

Para conseguir reducir la brecha tecnológica entre regiones.

Poprawka 24
Artykuł 6 punkt 1 litera d) a (nowy)

da) promowanie zdecentralizowanego 
modelu zarządzania INTERREG.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia sens logiczny punktu uzasadnienia 12, ustanawiającego 
konkretne zasady, z których jedną jest zarządzanie. Zdecentralizowany model INTERREG 
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wykazał swoją wartość i z tej przyczyny powinien być uznany za użyteczny dla celów 
współpracy terytorialnej.

Poprawka 25
Artykuł 6 punkt 1 litera d) b (nowy)

db) ochrona i uwydatnianie naturalnych 
walorów i/lub dziedzictwa kulturowego w 
celu wspierania rozwoju gospodarczego, 
odbudowy środowisk miejskich lub 
wiejskich oraz turystyki;

Uzasadnienie

This area of activity is not confined simply to local or regional activity. There are clear 
examples where trans-national cooperation in problem solving and sharing best practice are 
offering substantial European value-added in ways that will not be addressed in networks.  
Regeneration issues often encompass the historic environment and it has been found that 
across the EU regions the same problems are being tackled in order to bring about 
sustainable development. More work needs to be done and trans-national projects are an 
effective means of making progress, ensuring best available techniques and know-how are 
employed.

Poprawka 26
Artykuł 6 punkt 3

3) wzmacnianie skuteczności polityki 
regionalnej poprzez promowanie współpracy 
w ramach sieci i wymiany doświadczeń 
wśród władz regionalnych i lokalnych, 
szczególnie w odniesieniu do zagadnień, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8, 
w tym poprzez promowanie programów 
współpracy w ramach sieci na terenie całej 
Wspólnoty oraz działania obejmujące 
badania, zbieranie danych, obserwacje i 
analizy wspólnotowych tendencji rozwoju.

3) wzmacnianie skuteczności polityki 
regionalnej poprzez promowanie współpracy 
w ramach sieci i wymiany doświadczeń 
wśród władz regionalnych i lokalnych oraz 
organów państwowych, szczególnie w 
odniesieniu do zagadnień, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8, w tym poprzez 
promowanie programów współpracy w 
ramach sieci na terenie całej Wspólnoty oraz 
działania obejmujące badania, zbieranie 
danych, obserwacje i analizy 
wspólnotowych tendencji rozwoju.

Uzasadnienie

The current wording is too restrictive. Great European value-added can be found by 
facilitating a range of organisations to network so as to improve European standards and 
expertise in subjects affecting regional policy.

Poprawka 27
Artykuł 6 punkt 3 a (nowy)
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3a) Projekty współpracy w ramach sieci 
powinny być koordynowane przy 
zachowaniu jednolitej strefy dla całej UE.
Zostanie przeprowadzona średniookresowa 
ocena istniejących sieci takich jak ESPON, 
URBACT i INTERACT.

Uzasadnienie

INTERREG IIIc is currently divided into a North, South, East and West zone. Since the 
networks demonstrably cut across these zones they are unnecessarily bureaucratic, costly to 
run and pointless.  There is a clear case for rationalising and re-focussing into one EU wide 
zone for networks.  This would be a more efficient use of the budget and would improve 
efficiency and delivery of coherent projects.

The current networks funded under INTERREG IIIc include three Commission sponsored 
networks for which there has been no review: ESPON, URBAct and INTERACT.

Poprawka 28
Artykuł 9 akapit 2 punkt 5 a (nowy)

5a) zachowanie i konserwacja 
historycznych budynków gospodarstw 
rolnych.

Uzasadnienie

One of the problems facing rural development is the number of derelict farm buildings. This is 
a problem faced by rural areas throughout the enlarged EU. These are often historic 
buildings whose preservation and re-use can play an important role in improving the quality 
of life in rural areas.  This would work towards sustainability, but is not investment aid, since 
the state of these buildings is a result of market failure.

Poprawka 29
Artykuł 10 ustęp 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 i 4, EFRR 
uczestniczy zwłaszcza w finansowaniu 
inwestycji, których celem jest poprawa 
dostępności, promowanie i rozwój 
wszelkiego rodzaju działalności 
gospodarczej, nie tylko związanej z 
dziedzictwem kulturowym, lecz również z 
innowacją i nowymi technologiami 
stosownie do cech danego regionu (wiejskie 
telecentra, itd.), promowanie harmonijnego 
wykorzystania zasobów naturalnych i 
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stymulowanie turystyki.

Uzasadnienie

Potenciar las políticas de innovación y nuevas tecnologías en turismo, zonas rurales y otras 
con desventajas naturales.

Poprawka 30
Artykuł 11 litera b) a (nowy)

ba) wsparcie zmierzające do 
przezwyciężenia niedoborów w zakresie 
innowacji technologicznych oraz badań i 
rozwoju (BRT).

Uzasadnienie

Las dificultades de accesibilidad no se encuentran sólo en el ámbito del transporte de 
mercancías y servicios de transportes, sino también, y muy especialmente, en materia de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la 
información.

Poprawka 31
Artykuł 17 ustęp 2 a (nowy)

2a) Beneficjent wiodący oraz beneficjenci 
indywidualni powinni otrzymać płatności 
przed, w czasie i po zakończeniu realizacji 
projektu.

Uzasadnienie

Många företag och organisationer har svårt med att få tillgång till riskkapital och får därmed 
problem med likviditet när allt stöd betalas ut långt efter att utgifterna har betalats. I extrema 
fall har detta lett till att projekt varit tvungna att avbrytas då enskilda stödmottagare gått i 
konkurs. Om 25 procent av stödet betalas före projektets start, 50 procent under projektets 
gång och 25 procent efteråt att det avslutats skulle detta problem avhjälpas.
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