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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 14
5 punkt uzasadnienia

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i partnerstwie 
uczestników na szczeblu terytorialnym i
społeczno-ekonomicznym, a w 
szczególności władz regionalnych i 
lokalnych;

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i partnerstwie 
uczestników na szczeblu terytorialnym,
społeczno-ekonomicznym i w zakresie 
ochrony środowiska, a w szczególności 
władz regionalnych i lokalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia, by podmioty działające na rzecz ochrony środowiska były 
reprezentowane w tym samym stopniu, co podmioty społeczne i gospodarcze.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 15
9 punkt uzasadnienia

(9) szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony peryferyjne, głównie przez 
zwiększanie, w ramach wyjątków, zakresu 
finansowania przez EFRR pomocy 
operacyjnej związanej z rekompensowaniem 
dodatkowych kosztów w niektórych 
sektorach. Tego rodzaju derogacja wymaga 
zastosowania, jako podstawy prawnej, art. 
299 ust. 2 Traktatu;

(9) szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony peryferyjne, głównie przez 
zwiększanie, w ramach wyjątków, zakresu 
finansowania przez EFRR pomocy 
operacyjnej związanej z rekompensowaniem 
dodatkowych kosztów w niektórych 
sektorach, przy uwzględnieniu polityki UE 
w zakresie ochrony i poprawy jakości 
środowiska. Tego rodzaju derogacja 
wymaga zastosowania, jako podstawy 
prawnej, art. 299 ust. 2 Traktatu;

Or. en

Uzasadnienie

EFRR powinien przyczyniać się także do ochrony i poprawy jakości środowiska.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 16
11 punkt uzasadnienia

(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 
pomocą ze strony Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, jak 
również komplementarność oraz spójność z 
innymi politykami wspólnotowymi i 
ustawodawstwem wspólnotowym;

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia, by projekty EFRR respektowały ustawodawstwo UE w zakresie ochrony 
środowiska.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 17
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 w 
kontekście Europejskiej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju poprzez 
wyrównywanie dysproporcji w rozwoju 
między poszczególnymi regionami oraz 
wspieranie rozwoju strukturalnego i 
dostosowywanie gospodarki regionalnej, w 
tym także przekształcanie upadających 
regionów przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

EFRR powinien przyczyniać się do realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 18
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 i promowania 
zrównoważonego wzrostu w celu stworzenia 
stabilnych miejsc pracy oraz ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego i 
miejskiego.

Or. es

Uzasadnienie

Przez środowisko należy także rozumieć środowisko naturalne i miejskie, często zarządzane 
przez rady miejskie.
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Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 19
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 i promowania 
zrównoważonego wzrostu w celu stworzenia 
stabilnych miejsc pracy oraz ochrony i 
poprawy jakości środowiska.

Or. de

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 20
artykuł 3 ustęp 2 litera a

a) inwestycje produkcyjne; a) inwestycje produkcyjne i zarządzanie 
zasobami;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwiłaby inwestycje przynoszące pośrednie korzyści gospodarcze, jak 
zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 21
artykuł 3a (nowy)

Artykuł 3a
Zrównoważony i harmonijny rozwój 

regionalny
Przez rozwój regionalny należy rozumieć 
zachowanie, rozwój i, tam, gdzie to 
konieczne, przekształcanie 
zrównoważonego życia i pracy w regionie.

Or. de
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Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 22
artykuł 4 punkt 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 
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;

Środowisko, w tym inwestycje związane z 
zarządzaniem odpadami, dostawą wody, 
jakością wody, ochroną i eksploatacją 
dorzeczy, zapobieganiem zagrożeniom dla 
środowiska (w tym ochroną przed 
powodziami i zanieczyszczeniem wód 
lądowych), oczyszczaniem ścieków oraz 
jakością powietrza, a także zintegrowany 
system kontroli i zapobiegania 
zanieczyszczaniu, zapobieganie skażeniu 
hałasem, rekultywacja skażonych terenów i 
gruntów, kształtowanie krajobrazu na 
obszarach wiejskich, promowanie 
różnorodności biologicznej i ochrony 
przyrody, pomoc dla MŚP w zakresie 
promowania zrównoważonych wzorców 
produkcji, wdrażanie prostszych rentownych 
systemów zarządzania ochroną środowiska 
oraz wdrażanie i stosowanie technologii 
zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, 
w tym technologii zapobiegania zmianom 
klimatycznym;

Or. de

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 23
artykuł 4 ustęp 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;

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

Or. en

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 24
artykuł 5 punkt 1 litera b

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

Or. en

Uzasadnienie

Czystsze technologie nie muszą być przyjazne środowisku. Powinno być jasne, że naszym 
celem są technologie, których wpływ na środowisko naturalne jest ogólnie pozytywny.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 25
artykuł 5 punkt 2, część wstępna

działania prewencyjne w zakresie ochrony 
środowiska i zapobiegania ryzyku, a w 
szczególności:

zarządzanie zasobami środowiska i 
działania prewencyjne w zakresie 
zapobiegania ryzyku, a w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwiłaby inwestycje przynoszące pośrednie korzyści gospodarcze, jak 
zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 26
artykuł 5 punkt 2 litera aa (nowa)

aa) promowanie rozwoju infrastruktury na 
linii osi komunikacyjnych umożliwiających 
dostęp do obszarów chronionych, w celu 
promowania zrównoważonej turystyki i 
zapewnienia wartości dodanej obszarom 
chronionym, takim jak sieć Natura 2000;

Or. es

Uzasadnienie

Drogi umożliwiające dostęp do obszarów chronionych powinny także być rozbudowywane i 
konserwowane w interesie zrównoważonej turystyki.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 27
artykuł 5 punkt 2 litera c

promowanie czystego publicznego
transportu miejskiego;

promowanie przyjaznego środowisku
transportu publicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, że naszym celem jest wypracowanie rozwiązań dla transportu mających 
całościowo pozytywny wpływ na środowisko i dotyczących całej Unii, a nie tylko terenów 
miejskich.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 28
artykuł 9 ustęp 2a (nowy)

(2a) Projekty zintegrowane wymagające 
uczestnictwa i/lub współpracy różnych 
władz lokalnych powinny być uznawane za 
wskaźnik wartości dodanej na potrzeby 
działań EFRR na obszarach wiejskich.
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Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu promowanie zintegrowanych projektów regionalnych, w ramach 
których współpracuje kilka ośrodków miejskich.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

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 (w zakresie infrastruktury, sieci 
i usług), promowanie dywersyfikacji 
ekonomicznej, promowanie i rozwój 
działalności gospodarczej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, promowanie 
harmonijnego wykorzystania zasobów 
naturalnych i stymulowanie turystyki.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestia dostępności ma kluczowe znaczenie dla wsparcia regionów o trudnej sytuacji 
naturalnej, wydaje się także ważne, by wyraźnie określić kierunki rozwoju w tym zakresie. 
Regiony takie często koncntrują się zbytnio na jednym tylko rodzaju działalności 
gospodarczej - dywersyfikacja ekonomiczna może okazać się korzystna dla ich rozwoju.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 30
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 
działalności gospodarczej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, promowanie 
harmonijnego wykorzystania i ochrony 
zasobów naturalnych i stymulowanie 
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turystyki.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonijne wykorzystanie zasobów naturalnych powinno łączyć się z ich ochroną.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 31
artykuł 12 punkt 3a (nowy)

(3a) badanie wpływu na środowisko 
uwzględniające kryteria zrównoważonego 
rozwoju, np. wpływ na środowisko 
naturalne, dziedzictwo (w tym obiekty 
historyczne) i nierównowagę gospodarczą i 
demograficzną.

Or. es

Uzasadnienie

Programy operacyjne powinny dostarczać opracowanych przez specjalistów danej dziedziny, 
jasnych informacji dotyczących ich wpływu na środowisko naturalne i dziedzictwo.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 32
artykuł 14 ustęp 3a (nowy)

(3a) Organy zarządzające regularnie i w 
odpowiedniej formie publikują, pod 
nadzorem Państw Członkowskich, dane na 
temat działań prowadzonych w oparciu o 
fundusze Wspólnoty oraz dostępnych 
środków z podziałem na kryteria 
kwalifikowania wydatków.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest precyzyjne informowanie o współfinansowanych działaniach w celu zwiększenia 
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przejrzystości funduszy europejskich wydatkowanych na poziomie lokalnym. Z drugiej strony, 
wydaje się także ważne, by znana była wysokość dostępnych kwot.
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