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Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 26
Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsze rozporządzenie stanowi, że 
zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), zakres udzielanego 
przez Fundusz wsparcia w ramach celów 
„konwergencji”, „regionalnej 
konkurencyjności i zatrudnienia” oraz 
„europejskiej współpracy terytorialnej", 
określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr (…) ustanawiającego przepisy ogólne w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, a także 
typów wydatków kwalifikujących się do 
otrzymania pomocy.

Niniejsze rozporządzenie stanowi, że 
zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), zakres udzielanego 
przez Fundusz wsparcia w ramach celów 
„konwergencji”, „regionalnej 
konkurencyjności, zatrudnienia i integracji 
społecznej” oraz „europejskiej współpracy 
terytorialnej”, określonych w art. 3 
rozporządzenia (WE) nr (…) 
ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, a także 
typów wydatków kwalifikujących się do 
otrzymania pomocy.

(Niniejsza poprawka odnosi się do całego 
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tekstu. Przyjęcie jej stworzy konieczność 
wprowadzenia w tekście odpowiednich 
zmian.)

Or. fr

Uzasadnienie

Reforma Komisji oparta jest na niezbędnym połączeniu pomiędzy reformą Funduszy 
Strukturalnych i Strategią Lizbońską. Niestety, z wielu przyczyn uwzględnienie 
przewidzianego w Strategii Lizbońskiej wymiaru społecznego jest w chwili obecnej 
nieodpowiednie.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 1

(1) art. 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 
zmniejszania 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 zmniejszania różnic w 
poziomie rozwoju różnych regionów oraz 
redukcji opóźnienia regionów i wysp mniej 
uprzywilejowanych, w tym obszarów 
wiejskich i regionów peryferyjnych, oraz do 
promowania zrównoważonego rozwoju.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodna z art. 299 ust. 2 TWE oraz wnioskami opublikowanymi po szczycie Rady Europejskiej 
w Göteborgu 15 i 16 czerwca 2001 r.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 1

(1) art.160 Traktatu stanowi, że Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma 
na celu przyczynianie się do korygowania 

(1) art. 160 Traktatu stanowi, że Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma 
na celu przyczynianie się do korygowania 



AM\562438PL.doc 3/1 PE 357.528v01-00

PL

podstawowych dysproporcji regionalnych 
we Wspólnocie. EFRR przyczynia się do 
zmniejszania różnic w poziomie rozwoju 
różnych regionów oraz redukcji opóźnienia 
regionów i wysp mniej uprzywilejowanych, 
w tym obszarów wiejskich;

podstawowych dysproporcji regionalnych 
we Wspólnocie. EFRR przyczynia się do 
zmniejszania różnic w poziomie rozwoju 
różnych regionów oraz redukcji opóźnienia 
regionów mniej uprzywilejowanych, w tym 
obszarów wiejskich i miejskich, obszarów 
podlegających przemianom przemysłowym
oraz regionów dotkniętych poważnymi i 
trwałymi niekorzystnymi warunkami 
naturalnymi lub demograficznymi, 
obszarów charakteryzujących się niską 
gęstością zaludnienia, a także obszarów 
wyspiarskich, transgranicznych oraz 
górskich.

Or. es

Uzasadnienie

Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie obszary, które zmagają się z ciągłymi 
utrudnieniami spowodowanymi ich położeniem geograficznym lub trudnościami związanymi z 
dostępnością, gdyż czynniki te utrudniają ich rozwój i integrację z rynkiem wewnętrznym.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 29
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, i dąży do tego, 
aby zająć się zasadniczymi przyczynami 
dysproporcji regionalnych, zwłaszcza w
regionach mniej rozwiniętych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka, która powinna zostać rozpatrzona łącznie z art. 2, stanowi uzupełnienie ogólnej 
strategii EFRR, zakładającej zajmowanie się i eliminowanie przyczyn dysproporcji 
regionalnych.
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Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 30
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 powinien być w pełni 
zintegrowany w ramach ogólnej strategii na 
rzecz polityki spójności, co zapewnia 
większą koncentrację pomocy na 
priorytetach wspólnotowych, zwłaszcza 
poza regionami mniej rozwiniętymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Będąc jednym z podstawowych narzędzi polityki spójności, EFRR nie powinien wyłącznie 
udzielać pomocy, lecz powinien również koncentrować się na tych samych priorytetach 
poprzez włączenie się w ramy strategiczne polityki spójności. Określenie „pomoc” w tym 
miejscu wprowadza zamieszanie.

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 4

(4) rozporządzenie (WE) nr (…) stanowi o 
konieczności ustalenia na szczeblu 
narodowym zasad kwalifikowalności 
wydatków, z pewnymi wyjątkami 
wymagającymi określenia przepisów 
szczególnych. W związku z powyższym 
istnieje potrzeba ustanowienia wyjątków 
dotyczących EFRR;

poprawka nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Le règlement (CE) n°(...) spécifie que l'échelon national fixe des règles d'éligibilité et non 
qu'il décide directement de l'éligibilité de certaines dépenses, ce qui permet plus de 
transparence dans les choix effectués.
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Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 5

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

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i na współpracy oraz 
zaangażowaniu uczestników – na szczeblu 
terytorialnym, społecznoekonomicznym i 
środowiskowym, a w szczególności władz 
międzyregionalnych, regionalnych i 
lokalnych – na wszystkich etapach 
programowania: przygotowania, realizacji, 
działań uzupełniających i oceny.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby mieć w tym miejscu na uwadze, że partnerstwo z odpowiednimi uczestnikami 
na szczeblu terytorialnym musi być ustanowione na różnych etapach programowania w celu 
najlepszego możliwego wykorzystania EFRR.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 5

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i partnerstwie 
uczestników na szczeblu terytorialnym i 
społecznoekonomicznym, 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 i 
społecznoekonomicznym, a w szczególności 
władz regionalnych i lokalnych; w takich 
wypadkach, o ile okaże się to konieczne, 
współpraca pomiędzy organami 
regionalnymi i lokalnymi, szczególnie tymi 
w obszarach miejskich, zostanie wzmożona 
tak, aby zrealizować cele ogólne.

Or. es

Uzasadnienie

Usprawnienie uczestnictwa na najniższym szczeblu rządowym jest podstawowym krokiem na 
drodze do umożliwienia obywatelom lepszego zrozumienia działań podejmowanych przez 
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Wspólnotę oraz zapewnienia, że interwencja Unii jest efektywniejsza i prostsza.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 5

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i partnerstwie 
uczestników na szczeblu terytorialnym i 
społecznoekonomicznym, 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, 
społecznoekonomicznym i środowiskowym,
a w szczególności władz regionalnych i 
lokalnych, oraz na przestrzeganiu zasad 
regulujących prawo wspólnotowe.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodna ze wspólnotowym porządkiem prawnym oraz nadrzędnością regulujących go zasad.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 5

(5) skuteczna i efektywna realizacja działań 
wspieranych przez EFRR oparta jest na 
dobrym zarządzaniu i partnerstwie 
uczestników na szczeblu terytorialnym i 
społecznoekonomicznym, 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 i 
społecznoekonomicznym, a w szczególności 
władz regionalnych i lokalnych, partnerów 
na szczeblu społecznym i środowiskowym, a 
także uznanych organizacji pozarządowych 
odpowiedzialnych za promowanie równości 
kobiet i mężczyzn.

Or. de

Uzasadnienie

Dodany fragment tekstu odzwierciedla art. 10 postanowień ogólnych, umieszczając w 
zestawieniu wszystkie grupy, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c).
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Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 5 a

(5a) Jako część pomocy technicznej 
przewidzianej w art. 43 i 44 rozporządzenia 
(WE) nr (...), EFRR może finansować 
działania związane z przygotowaniem, 
monitorowaniem, wsparciem 
administracyjnym i technicznym, oceną, 
audytem i kontrolą, niezbędne zarówno dla 
służb administracji publicznej, jak i innych 
uczestników na szczeblu terytorialnym, 
takich jak organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia wybranych przedstawicieli 
oraz organizacje społeczno-zawodowe i 
ekologiczne.    

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, aby sprecyzować, że uczestnicy na szczeblu terytorialnym niebędący władzami 
Państwa, regionalnymi ani lokalnymi mogą zgłaszać konieczność pomocy technicznej do 
wdrożenia rozporządzenia (WE) nr (...) i każdego z programów operacyjnych, ponieważ 
dotychczas rzadko z tego korzystali.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 37
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 strukturalnych1, należy 
wzmocnić wymiar miejski poprzez pełną 
integrację środków w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych przez 
EFRR. Inicjatywy na rzecz lokalnego 
rozwoju i zatrudnienia, jak też ich potencjał 
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innowacyjny, odgrywają znaczącą rolę w 
tym połączeniu.

__________________
1 Dz.U. L 161 z 26.06.1999 r., str. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

__________________
1 Dz.U. L 161 z 26.06.1999 r., str. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 38
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 gospodarczej 
dywersyfikacji obszarów wiejskich, wymiar 
kulturowy obszarów wiejskich, rozwój 
turystyki, dywersyfikację obszarów 
uzależnionych od rybołówstwa oraz
tworzenie stabilnych miejsc pracy, a także 
pomagać takim regionom w osiągnięciu 
większej atrakcyjności gospodarczej i 
społecznej.

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 7

(7) W szczególności należy zwrócić uwagę 
na zagwarantowanie komplementarności i 
spójności pomiędzy wsparciem ze strony 
EFRR a wsparciem ze strony Europejskiego 

(7) W szczególności należy zwrócić uwagę 
na zagwarantowanie komplementarności i 
spójności pomiędzy wsparciem ze strony 
EFRR a wsparciem ze strony Europejskiego 
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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;

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,
działając zgodnie z podejściem 
ukierunkowanym na zrównoważony rozwój.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodna z wnioskami opublikowanymi po szczycie Rady Europejskiej w Göteborgu 15 i 16 
czerwca 2001 r.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 40
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 udostępnianie MŚP, 
nieodpłatnie, dorobku badań 
finansowanych w całości ze środków 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza innowacyjne podejście do kwestii badań naukowych. Po pierwsze, 
zobowiązuje ona te instytuty badawcze, które są finansowane w całości z publicznych 
(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 przez fundusze publiczne do czynników zainteresowanych dalszym jej 
pogłębianiem dla celów rozwoju regionalnego.
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Poprawkę złożył Salvatore Tatarella

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

(8a) Ponadto działania EFRR muszą być 
ściślej skoordynowane z siódmym 
programem ramowym.

Or. it

Uzasadnienie

EFRR musi być skoordynowany z siódmym programem ramowym, aby doprowadzić do 
powstania społeczeństwa opartego na wiedzy, co jest celem wytyczonym w Strategii 
Lizbońskiej i o czym stanowi art. 4 i 5 projektu rozporządzenia Komisji.

Poprawkę złożył Michl Ebner

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy)

(8a) Należy mocniej podkreślić potencjał 
EFRR w promowaniu integracji 
gospodarczej i społecznej, zwłaszcza w 
obszarach wielokulturowych i 
wielojęzycznych.

Or. de

Uzasadnienie

EFRR może być wdrożony w sposób najbardziej efektywny w obszarach wielokulturowych i 
wielojęzycznych. Należy to w sposób wyraźny podkreślić, gdyż takie obszary są zazwyczaj 
najbardziej zainteresowane, jeżeli chodzi o wykorzystywanie Funduszy do promowania 
różnych kultur i języków.

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 9

(9) szczególną uwagę należy zwrócić na (9) szczególną uwagę należy zwrócić na 
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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;

regiony peryferyjne, głównie przez 
zwiększanie, w ramach wyjątków, zakresu 
finansowania przez EFRR pomocy 
operacyjnej związanej z rekompensowaniem 
dodatkowych kosztów wynikających z ich 
specyficznej strukturalnej sytuacji 
społecznej i gospodarczej, utrudnionej 
przez ich odległość, wyspiarskie położenie,
niewielką powierzchnię, niekorzystną 
rzeźbę terenu i klimat, jak również 
ekonomiczną zależność od niewielkiej 
liczby produktów, czynników, których 
stałość i połączenie w znaczący sposób 
wpływają na ich rozwój i dostęp do rynku 
wewnętrznego. Tego rodzaju derogacja 
wymaga zastosowania, jako podstawy 
prawnej, art. 299 ust. 2 Traktatu oraz art. 
III-424 Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy.

Or. es

Uzasadnienie

Fundusz Rozwoju Regionalnego powinien zająć się trudnościami związanymi z dostępem do 
rynku, jakie dotyczą wszystkich tych obszarów dotkniętych ciągłymi utrudnieniami 
wywołanymi przez ich specyficzne cechy geograficzne i gospodarcze.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 9

(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, zgodnie z art. 299 ust. 2 Traktatu.

Or. pt
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Uzasadnienie

Należy jasno przedstawić potrzebę zastosowania istniejących postanowień Traktatu, 
szczególnie art. 299 ust. 2.

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 10

(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 
konkretnym trudnościami napotkanymi 
przez niektóre wyspy, obszary górskie oraz 
słabo zaludnione, których położenie 
geograficzne wpływa na osłabienie 
rozwoju.

skreślony

Or. xm

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 10

(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 
konkretnym 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 
konkretnym trudnościami napotkanymi 
przez niektóre wyspy, obszary górskie oraz 
słabo zaludnione, wywołanymi przez
geograficzne lub naturalne utrudnienia, 
które wpływają na osłabienie rozwoju. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na 
konkretne problemy regionów tworzących 
zewnętrzne granice Wspólnoty do dnia 30 
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kwietnia 2004 r., które utraciły ten status.

Or. de

Uzasadnienie

Obszary graniczne, które tworzyły zewnętrzne granice Unii Europejskiej przed 
przystąpieniem wschodnioeuropejskich Państw Członkowskich, stoją przed szczególnymi 
wyzwaniami. Przepaść w zakresie poziomu dobrobytu jest tutaj wyjątkowo duża. Regiony te 
poniosły stratę podczas podziału Europy, co nie powinno się  powtórzyć obecnie. Sukces 
rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód rozstrzygnie się także na wcześniejszym punkcie 
styczności.

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 10

(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 
konkretnym 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 
konkretnym trudnościami napotkanymi 
przez niektóre wyspy, obszary górskie, słabo 
zaludnione oraz regiony graniczne, 
wywołanymi przez geograficzne lub 
trudności naturalne, które wpływają na 
osłabienie rozwoju.

Or. de

Uzasadnienie

W świetle art. III-220 Konstytucji dla Europy pewne regiony graniczne uważane są za regiony 
mające szczególne problemy. Musi to również znaleźć odzwierciedlenie w europejskiej 
solidarności.

Poprawkę złożył Salvatore Tatarella

Poprawka 48
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 
konkretnym 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 
konkretnym trudnościami napotkanymi 
przez niektóre wyspy, obszary górskie oraz 
słabo zaludnione, których położenie 
geograficzne lub czynniki społeczno-
ekonomiczne wpływają na osłabienie 
rozwoju.

Or. it

Uzasadnienie

Przeszkody stojące na drodze do rozwoju wysp, obszarów górskich i słabo zaludnionych 
mogą być spowodowane bardzo wieloma czynnikami; wspomnienie wyłącznie o położeniu 
geograficznym w połączeniu z dostępnością i oddaleniem od największych rynków 
oznaczałoby jedynie częściowe postrzeganie tego problemu.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 10

(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 
konkretnym 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 
konkretnym trudnościami napotkanymi 
przez niektóre wyspy, obszary górskie, 
regiony graniczne oraz obszary słabo 
zaludnione, których położenie geograficzne 
wpływa na osłabienie rozwoju, mając na 
celu wspieranie niezależnego, 
zrównoważonego rozwoju w tych 
regionach.

Or. de
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia 10

(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 
konkretnym 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 
konkretnym trudnościami napotkanymi 
przez regiony wyspiarskie, obszary górskie 
oraz słabo zaludnione, których położenie 
geograficzne wpływa na osłabienie rozwoju;

Or. fr

Uzasadnienie

Powinno się zastosować wyrażenie użyte w art. III-220 Traktatu Konstytucyjnego.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 51
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 
pomocą ze strony Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, jak 
również komplementarność oraz spójność z 
innymi politykami wspólnotowymi. Taka 
synergia musi być włączona w ramy 
krajowej referencyjnej strategii ramowej i 
w odpowiednie programy operacyjne.

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 12

(12) istnieje konieczność ustanowienia (12) istnieje konieczność ustanowienia 
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przepisów szczególnych dotyczących 
programowania, zarządzania, monitoringu 
oraz kontroli programów operacyjnych w 
ramach celu, jakim jest europejska 
współpraca terytorialna;

przepisów szczególnych dotyczących 
programowania, zarządzania, monitoringu 
oraz kontroli programów operacyjnych w 
ramach celu, jakim jest europejska 
współpraca terytorialna, a także 
ustanowienia uzupełniającego i spójnego 
związku z innymi politykami 
wspólnotowymi, w tym z polityką „szerszego 
sąsiedztwa”.  

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodna z „Komunikatem Komisji – trzeci raport na temat spójności gospodarczej i 
społecznej” (COM(2004)0107).

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 53
Punkt uzasadnienia 12

(12) istnieje konieczność ustanowienia 
przepisów szczególnych dotyczących 
programowania, zarządzania, monitoringu 
oraz kontroli programów operacyjnych w 
ramach celu, jakim jest europejska 
współpraca terytorialna;

(12) istnieje konieczność ustanowienia 
przepisów szczególnych dotyczących 
programowania, zarządzania, monitoringu 
oraz kontroli programów operacyjnych w 
ramach celu, jakim jest europejska 
współpraca terytorialna; transgraniczny, 
międzynarodowy lub międzyregionalny 
charakter działań znajduje w nich 
odzwierciedlenie.

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 54
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 

(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 
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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;

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. Konieczne jest także 
zapewnienie właściwego wyważenia 
rozdziału środków finansowych pomiędzy 
międzynarodowe i transgraniczne 
komponenty celu europejskiej współpracy 
terytorialnej. Komponent transgraniczny 
wymaga szczególnej uwagi, gdyż granice 
Unii znacznie się wydłużyły, a wiele 
regionów zapóźnionych to regiony 
przygraniczne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie, że udostępnione zostaną niezbędne środki finansowe na 
stawienie czoła nowym wyzwaniom rysującym się przed transgranicznym komponentem 
europejskiej współpracy terytorialnej w rozszerzonej Unii.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 55
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 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 dla projektów 
zlokalizowanych w państwach trzecich, z 
których korzyści odnoszą regiony 
wspólnotowe. Projekty te winny być 
finansowane jedynie ze środków 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa oraz Przedakcesyjnego 
Instrumentu Polityki Strukturalnej.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, aby projekty zlokalizowane w całości na terytorium krajów trzecich były 
finansowane ze środków EFRR w sytuacji, gdy UE dysponuje konkretnymi instrumentami 
finansowymi przeznaczonymi dla krajów trzecich. Środki EFRR powinny być wykorzystywane
wyłącznie na realizację projektów prowadzonych na terytorium UE.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 56
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 w przypadku, 
gdy należy zapewnić regionom w Państwach 
Członkowskich graniczącym z państwami 
trzecimi skuteczną pomoc w ich rozwoju.
Należy również zapewnić, że 
zainteresowane regiony przygraniczne UE 
nie będą w gorszej sytuacji, przy 
uwzględnieniu ich obecnych możliwości i 
praw, niż były uprzednio, ani niż regiony 
położone przy wewnętrznych granicach UE.
Zatem na zasadzie wyjątku należy zezwolić 
na finansowanie wsparcia ze strony EFRR 
dla projektów zlokalizowanych w państwach 
trzecich, z których korzyści odnoszą regiony 
wspólnotowe;

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy w proponowanej obecnie postaci ujawniają ryzyko, że w odniesieniu do włączenia 
regionów granicznych UE w sporządzenie i wdrażanie programów (pomocniczości i 
partnerstwa) oraz w odniesieniu do kwalifikowalności (np. pomoc budżetowa, pomoc 
żywnościowa), regiony te mogą znaleźć się w gorszej niż uprzednio sytuacji, a także że zbyt 
dużo uwagi poświęca się obszarom granicznym poza UE.
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 57
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 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, które przynoszą korzyści 
współpracy transgranicznej z regionami 
wspólnotowymi;

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 58
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13a) Postanowienia ogólne proponują 
orientacyjny rozdział środków finansowych 
przeznaczonych na EFRR pomiędzy różne 
cele, co stanowi odpowiednie ramy 
finansowe, wyznaczające zakres 
zajmowania się wyzwaniami trzech celów.
Mimo większej elastyczności art. 5, owe 
ramy finansowe powinny zostać zachowane 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 
ustanawiającym postanowienia ogólne.

Or. en

Uzasadnienie

Różnica pomiędzy potrzebami regionów kwalifikujących się do celu „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie” uległa wraz z rozszerzeniem Unii znacznemu powiększeniu, 
a w związku z tym, że zasada pomocniczości  powinna pozwalać władzom regionalnym na 
określanie własnych priorytetów, zakres interwencji określony w art. 5 musi być bardziej 
elastyczny.
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Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Poprawka 59
Artykuł 1 ustęp 2

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

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczące traktowania obszarów miejskich i 
wiejskich, obszarów zależnych od 
rybołówstwa, regionów peryferyjnych, 
regionów wyspiarskich, obszarów 
charakteryzujących się występowaniem 
poważnych i trwałych naturalnych lub 
demograficznych utrudnień, obszarów o 
niskiej gęstości zaludnienia oraz obszarów 
transgranicznych i górskich.

Or. es

Uzasadnienie

Podczas ustalania przepisów szczególnych nie powinniśmy zapominać o obszarach, które 
mają trudności z dostępem do rynku wewnętrznego.

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Poprawka 60
Artykuł 1 ustęp 2

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

Ustanawia ono przepisy szczególne 
dotyczące traktowania obszarów miejskich i 
wiejskich, obszarów zależnych od 
rybołówstwa, regionów peryferyjnych, 
regionów przygranicznych wykazujących 
znaczne różnice w zakresie poziomów 
dobrobytu oraz obszarów 
charakteryzujących się występowaniem 
naturalnych utrudnień.

Or. de

Uzasadnienie

Regiony przygraniczne są w większym stopniu dotknięte ścisłą współpracą w Europie niż 
regiony wewnętrzne. Solidarność europejska ma szczególne znaczenie w regionach 
przygranicznych charakteryzujących się znacznymi przepaściami w zakresie poziomów 
dobrobytu.



AM\562438PL.doc 21/1 PE 357.528v01-00

PL

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 61
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 na rzecz wzmocnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
kontekście 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.

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:

a) potrzebą wzmocnienia konkurencyjności 
i innowacji w celu stworzenia stabilnych 
miejsc pracy, promowania integracji 
społecznej i równości między mężczyznami 
i kobietami, zwalczania dyskryminacji i 
osiągnięcia poprawy stanu środowiska 
poprzez wdrożenie ustawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego środowiska 
naturalnego i właściwe zarządzanie siecią 
obszarów Natura 2000; 
b) potrzebą usunięcia stojących przed 
ludźmi niepełnosprawnymi barier w 
dostępie do dóbr i usług oraz do obszarów 
zabudowanych poprzez zapewnienie, że 
dostępność jest warunkiem każdego 
projektu korzystającego z Funduszy.

Or. en

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 62
Artykuł 2
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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 strategii zrównoważonego 
rozwoju Unii Europejskiej poprzez 
wyrównywanie 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, których 
szczegóły zostaną określone przez 
partnerów regionalnych i lokalnych 
zgodnie z programami operacyjnymi i 
przepisami krajowymi, w szczególności:

a) potrzebą wzmocnienia konkurencyjności i 
innowacji w celu stworzenia stabilnych 
miejsc pracy, promowania integracji 
społecznej, równości kobiet i mężczyzn i 
osiągnięcia poprawy stanu środowiska 
poprzez wdrożenie ustawodawstwa 
wspólnotowego dotyczącego środowiska 
naturalnego;
b) potrzebą usunięcia stojących przed 
ludźmi niepełnosprawnymi barier w 
dostępie do dóbr i usług w obszarach 
zabudowanych poprzez zapewnienie, że 
dostępność jest warunkiem każdego 
projektu korzystającego z Funduszy.

Or. en

Uzasadnienie

Kwalifikujące się rodzaje działalności, przewidziane dla celu „regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie, są zbyt szczegółowe i zawężone, aby mogły odzwierciedlić potrzeby rozwojowe 
we wszystkich regionach UE. Aktualne wnioski nie rozpoznają zwłaszcza potrzeb obszarów 
wiejskich.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 63
Artykuł 2
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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 eliminowanie 
zasadniczych przyczyn 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 innowacyjne 
podejście do rozwoju regionalnego mające 
na celu stworzenie stabilnych miejsc pracy 
oraz promowanie rozwoju w przyjazny dla 
środowiska sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta, łącznie z poprawką do punktu uzasadnienia 3 udowadnia, że głównym 
zamierzeniem EFRR jest zlikwidowanie przyczyn dysproporcji regionalnych. Dlatego pomoc 
EFRR powinna koncentrować się na zasadniczych czynnikach, które z racji swojego 
charakteru tworzą i pogłębiają dysproporcje regionalne. Ponadto poprawka wyjaśnia, że 
innowacje per se niekoniecznie prowadzą do zmniejszenia dysproporcji regionalnych ani do 
zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony podejście innowacyjne pomogłoby w osiągnięciu 
efektu mnożnikowego w procesie tworzenia nowych miejsc pracy.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 64
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 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, a także działania 
ukierunkowane na przezwyciężenie 
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problemów społecznych, środowiskowych i 
gospodarczych w obszarach miejskich.

Or. de

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 65
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 i 
w ich obrębie oraz wspieranie rozwoju 
strukturalnego i dostosowywanie gospodarki 
regionalnej, w tym także przekształcanie 
upadających regionów przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Ubóstwo względne w Państwach Członkowskich stanowi taki sam problem jak brak 
konwergencji pomiędzy zamożniejszymi i uboższymi Państwami Członkowskimi, a EFRR jest 
w najlepszej sytuacji, aby zająć się tym zagadnieniem.

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Poprawka 66
Artykuł 3 ustęp 2 litera a)

a) inwestycje produkcyjne; a) inwestycje produkcyjne w tworzenie lub 
utrzymywanie stabilnych miejsc pracy;

Or. de

Uzasadnienie

W świetle wysokich stóp bezrobocia w krajach europejskich należy wyjaśnić, że firmy są 
upoważnione do otrzymania wsparcia, jeżeli utrzymują lub tworzą nowe miejsca pracy.
Trzeba to wyjaśnić dogłębnie.
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Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 67
Artykuł 3 ustęp 2 litera b)

b) infrastrukturę b) infrastrukturę fizyczną i techniczną;

Or. en

Uzasadnienie

Dwa zaproponowane przymiotniki: „fizyczna” i „techniczna” w sposób istotny definiują typ 
infrastruktury, jaką można by uznać za kwalifikującą się do finansowania ze środków EFRR. 
Infrastruktura jakiegokolwiek typu niekoniecznie wnosiłaby wkład w zwiększanie wydajności 
regionów. Z tego powodu niezbędne jest wyjaśnienie zawarte w tej poprawce.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 68
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 pomiędzy regionami, miastami 
oraz stosownymi uczestnikami procesów 
społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

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, wspólne 
inicjatywy lokalne, nawiązywanie 
kontaktów, współpracę oraz synergiczną 
wymianę pomiędzy regionami, miastami, 
osiedlami, oraz stosownymi uczestnikami 
procesów społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

Or. pt

Uzasadnienie

Kładzie silniejszy nacisk na potrzebę wzmożonej międzynarodowej współpracy pomiędzy 
różnymi władzami regionalnymi i lokalnymi oraz różnymi uczestnikami procesów 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.
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Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 69
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 pomiędzy 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;

Or. en

Uzasadnienie

Część pierwsza poprawki jest definicyjna w takim sensie, że „inicjatywy w zakresie rozwoju” 
powinny być pojęciem konkretnym, a nie abstrakcyjnym. Część druga wprowadza 
„współpracę w ramach sieci” połączoną z„ wymianą doświadczeń” jako innowacyjny środek 
na osiągnięcie zakresu pomocy EFRR, jak również „wspólne inicjatywy lokalne”, które z 
racji swej natury promują uczestnictwo władz lokalnych w rozwoju regionalnym.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 70
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 pomiędzy regionami, miastami 
oraz stosownymi uczestnikami procesów 
społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

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, wspólne 
inicjatywy lokalne, nawiązywanie 
kontaktów, współpracę oraz wymianę 
doświadczeń pomiędzy regionami, miastami 
oraz stosownymi uczestnikami procesów 
społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;
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Or. it

Uzasadnienie

Współpraca terytorialna musi mieć zapewnione szerokie pole działania. Powinny zatem 
zostać włączone jeszcze inne rodzaje inicjatyw oprócz wymiany doświadczeń zaproponowanej 
przez Komisję.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 71
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 pomiędzy regionami, miastami 
oraz stosownymi uczestnikami procesów 
społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

c) inne inicjatywy w zakresie rozwoju i 
zatrudnienia, 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 pomiędzy regionami, miastami 
oraz stosownymi uczestnikami procesów 
społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

Or. de

Poprawkę złożył Garrelt Duin

Poprawka 72
Artykuł 3 ustęp 2 litera c a) (nowy)

ca) wzrost i dynamikę zatrudnienia małych 
i średnich przedsiębiorstw (działalność 
przedsiębiorcza taka jak zakładanie firm, 
przenoszenie firm, dynamika 
przedsiębiorstwa, eksportowanie i rozwój 
umiejętności);

Or. de

Uzasadnienie

Szczególnie w regionach zmagających się z problemami społeczno-gospodarczymi ważne jest 



PE 357.528v01-00 28/1 AM\562438PL.doc

PL

stworzenie właściwych warunków dla rozwoju gospodarczego i większego zatrudnienia 
poprzez wspieranie tych obszarów działalności.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 73
Artykuł 3 ustęp 2 litera c b) (nowy)

cb) wszelkie działania, o których mowa w 
art. 8, 9 i 10, będące uzupełnieniem dla 
wyżej wzmiankowanych obszarów 
priorytetowych, są przedmiotem 
jednakowego traktowania w sprawie 
alokacji funduszy; są to: kompleksowa 
regeneracja zdegradowanych obszarów 
miejskich, o których mowa w art.8, obszary 
wiejskie oraz obszary zależne od 
rybołówstwa, o których mowa w art. 9, a 
także obszary charakteryzujące się 
występowaniem naturalnych utrudnień, o
których mowa w art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest wyjaśnienie wzajemnego powiązania pomiędzy art. 4 i 5 a art. 8, 9 i 10.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 74
Artykuł 3 ustęp 2

EFRR współfinansuje: EFRR współfinansuje:
a) inwestycje produkcyjne; a) inwestycje produkcyjne;
b) infrastrukturę; b) infrastrukturę;
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 pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi uczestnikami 

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 współpracę 
pomiędzy szczeblem regionalnym i 
lokalnym oraz stosownymi uczestnikami 
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procesów społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

procesów społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

d) pomoc techniczna określona w art. 43 i 44 
rozporządzenia (WE) nr (…);

d) pomoc techniczna określona w art. 43 i 44 
rozporządzenia (WE) nr (…);
e) inwestycje służące dziedzictwu 
kulturowemu;
f) inwestycje w budynki i wyposażenie do 
celów szkolenia w zakresie zdolności 
adaptacyjnych i działań związanych z 
aktywną polityką zatrudnienia
g) koszty bieżące powyższego szkolenia w 
zakresie zdolności adaptacyjnych i działań 
związanych z aktywną polityką zatrudnienia, o 
ile mieści się to w zakresie finansowania 
przez EFRR określonym w art. 33 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE) ... 

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczanie współpracy terytorialnej do wymiany doświadczeń wydaje się nadmiernie 
restrykcyjne, gdyż wymiana doświadczeń stanowi tylko jeden z aspektów współpracy 
terytorialnej. Ponadto, biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia w ramach finansowania 
EFRR, wydaje się również właściwe identyfikowanie i konkretyzowanie inwestycji służących 
regeneracji, restrukturyzacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, a także inwestycji w 
struktury publiczne, które odgrywają rolę funkcjonalną i strukturalną w realizacji działań w 
ramach EFS. Wydaje się również, że właściwe jest wyraźne zdefiniowanie kwalifikowalności 
w odniesieniu do wydatków bieżących w celu zapewnienia kompletności i spójności z innymi 
artykułami w tym wniosku (patrz art. 8 ust. 2).

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 75
Artykuł 4, zdanie wprowadzające

W ramach celu „konwergencji” EFRR 
koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju 
gospodarczego na szczeblu regionalnym i 
lokalnym poprzez mobilizowanie i 
wzmacnianie własnych możliwości działania 
w ramach programów, których celem jest 
modernizacja i zróżnicowanie regionalnych 
struktur gospodarczych, szczególnie w 
następujących obszarach:

W ramach celu „konwergencji” EFRR 
koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju 
gospodarczego na szczeblu regionalnym i 
lokalnym poprzez mobilizowanie i 
wzmacnianie własnych możliwości działania 
w ramach programów, których celem jest 
modernizacja i zróżnicowanie regionalnych 
struktur gospodarczych, oraz tworzenie 
stabilnych miejsc pracy, szczególnie w 
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następujących obszarach:

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 76
Artykuł 4, część wprowadzająca

W ramach celu „konwergencji” EFRR 
koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju 
gospodarczego na szczeblu regionalnym i
lokalnym poprzez mobilizowanie i 
wzmacnianie własnych możliwości działania 
w ramach programów, których celem jest 
modernizacja i zróżnicowanie regionalnych 
struktur gospodarczych, szczególnie w 
następujących obszarach:

W ramach celu „konwergencji” EFRR 
koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju 
gospodarczego na szczeblu regionalnym, 
lokalnym, miejskim i wiejskim poprzez 
mobilizowanie i wzmacnianie własnych 
możliwości działania w ramach programów, 
których celem jest modernizacja i 
zróżnicowanie regionalnych struktur 
gospodarczych, szczególnie w następujących 
obszarach:

Or. en

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 77
Artykuł 4, ustęp wprowadzający

W ramach celu "konwergencji" EFRR 
koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju 
gospodarczego na szczeblu regionalnym i 
lokalnym poprzez mobilizowanie i 
wzmacnianie własnych możliwości działania 
w ramach programów, których celem jest 
modernizacja i zróżnicowanie regionalnych 
struktur gospodarczych, szczególnie w 
następujących obszarach:

W ramach celu „konwergencji” EFRR 
koncentruje swoją pomoc na wspieraniu 
zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju 
gospodarczego na szczeblu regionalnym i 
lokalnym poprzez mobilizowanie i 
wzmacnianie własnych możliwości działania 
w ramach programów, których celem jest 
modernizacja i zróżnicowanie regionalnych 
struktur gospodarczych, administracyjnych i 
społecznych, szczególnie w następujących 
obszarach:

Or. it
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Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 78
Artykuł 4 punkt -1 (nowy)

-1) innowacje terytorialne, szczególnie w 
celu zwiększenia potencjału regionalnych 
lub lokalnych uczestników na szczeblu 
instytucjonalnych, społecznym i 
gospodarczym, a także zmodernizowania 
naczelnych organów rządowych, agencji 
rozwoju oraz instytucji finansowych;

Or. it

Uzasadnienie

Innowacje terytorialne i innowacje przedsiębiorcze stanowią dwa osobne pojęcia i konieczne 
jest ich rozróżnienie. Innowacje przedsiębiorcze, choć niewątpliwie ważne, są niczym więcej 
niż jednym z aspektów innowacji terytorialnych. Dlatego też podkreślić należy podstawowe 
znaczenie roli, do odegrania której wzywane są instytucje lokalne w promowaniu 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Poprawka 79
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 
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;

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 
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, wspieranie klasycznego 
asortymentu instrumentów regionalnego 
rozwoju gospodarczego, takich jak 
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ukierunkowane wspieranie tworzenia firm i 
zbiorowe inwestycje oprócz tych w MŚP 
oraz tworzenie i rozbudowa infrastruktury 
gospodarczej;

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 80
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 
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;

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, zbieranie i 
rozpowszechnianie informacji, 
finansowanie wdrażania przez 
przedsiębiorstwa nowej technologii, 
procedur jakości, standardów technicznych 
i środowiskowych, poprawa jakości 
kontaktów między przedsiębiorstwami, 
placówkami akademickimi, organizacjami 
pozarządowymi oraz ośrodkami badawczo -
technologicznymi, rozwój sieci i kontaktów 
biznesowych, wsparcie na rzecz grup 
przedsiębiorstw w świadczeniu usług 
biznesowych i technologicznych, 
promowanie finansowania 
przedsiębiorczości i innowacji w 
przedsiębiorstwach za pomocą nowych 
instrumentów finansowania;

Or. en

Uzasadnienie

Celem w tym miejscu jest promowanie lepszego kontrolowania i rozpowszechniania BRT. 
Postanowienia określone w ust. 1 powinny być traktowane z większą elastycznością, która 
pozwoli przedsiębiorstwom, a nie tylko MŚP, uczestniczyć w działaniach związanych z BRT. 
Ma to szczególne znaczenie, gdyż udział większych przedsiębiorstw pozwala na większe 
oddziaływanie.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 81
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 
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;

1) Badania i rozwój technologiczny (BRT), 
innowacje i przedsiębiorczość, w tym 
wzmocnienie zdolności w zakresie badań i 
rozwoju technologicznego na szczeblu 
regionalnym oraz ich integracja z 
Europejską Przestrzenią Badawczą, 
wspieranie BRT w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP) oraz transferów 
technologicznych, poprawa jakości 
kontaktów między MŚP a placówkami 
akademickimi oraz ośrodkami badawczo -
technologicznymi, na przykład poprzez 
wykorzystywanie możliwych partnerstw 
publiczno-prywatnych, 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;

Or. pt

Uzasadnienie

Jednym z właściwych sposobów na podniesienie poziomu rozwoju technologicznego mogłaby 
być bardziej aktywna integracja regionalnych zdolności w zakresie BRT z Europejską 
Przestrzenią Badawczą, zgodnie z celami wytyczonymi przez Strategię Lizbońską.
Wykorzystanie partnerstw publiczno-prywatnych tam, gdzie to możliwe, mogłoby umożliwić 
różnym rodzajom potencjału oferowanym przez placówki akademickie ściślejsze dostosowanie 
do potrzeb rynku pracy.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 82
Artykuł 4 ustęp 1

(1) 1) Badania i rozwój technologiczny 
(BRT), innowacje i przedsiębiorczość, w 
tym wzmocnienie zdolności w zakresie 

1) Badania i rozwój technologiczny (BRT), 
innowacje i przedsiębiorczość, w tym 
wzmocnienie zdolności w zakresie badań i 
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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 
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;

rozwoju technologicznego na szczeblu 
regionalnym oraz eliminowanie przepaści 
technologicznej pomiędzy regionami,
wspieranie BRT w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP) oraz transferów 
technologicznych, poprawa jakości 
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;

Or. es

Poprawkę złożyły Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Poprawka 83
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 
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;

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 
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, poprawa wiedzy fachowej i 
zdolności w celu podjęcia działań i 
zwiększenia reprezentatywności organizacji 
reprezentujących MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych oraz współpraca pomiędzy 
nimi i organizacjami w starych Państwach 
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Członkowskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Wdrożenie środków przewidzianych w art. 4 będzie możliwe jedynie z udziałem i przy 
zaangażowaniu organizacji reprezentujących MŚP, mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa 
rzemieślnicze. Cele konwergencji zostaną osiągnięte dzięki aktywnemu wsparciu 
politycznemu dla tych organizacji. Współpraca pomiędzy organizacjami w nowych i starych 
Państwach Członkowskich jest sprawą zasadniczą.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 84
Artykuł 4 punkt 1 a (nowy)

1a) Produkty badań naukowych 
finansowanych w całości ze środków 
publicznych za pośrednictwem środków 
budżetowych WE lub krajowych instytutów 
badawczych, które nie są jeszcze 
opatentowane, mogą być zaoferowane MŚP 
nieodpłatnie, pod warunkiem, że takie 
badania są bezpośrednio przetwarzane w 
innowacyjne wyroby przemysłowe. W celu 
wsparcia wymiany wiedzy bez konieczności 
rozwoju nowej wiedzy fachowej, 
zastosowanie systemu „knowledge 
voucher”(„voucher na wiedzę”) na szczeblu 
regionalnym lub krajowym powinno być 
dostępne jako generalny instrument.

Or. en

Uzasadnienie

W UE i prawdopodobnie w większości Państw Członkowskich nie istnieje mechanizm, dzięki 
któremu badania realizowane przez placówki akademickie lub instytuty badawcze 
prowadziłyby do przemysłowego zastosowania. Ten brakujący mechanizm stanowi przeszkodę 
na drodze do rozwoju, a poprawka ma na celu temu zaradzić. Wprowadza ona nowy 
mechanizm wsparcia dla MŚP przez zastosowanie już istniejącej wiedzy pochodzącej z 
instytutów badawczych, a także wspiera wykorzystanie systemu „knowledge voucher” dla 
MŚP. Prowadzenie takich badań umożliwiono dzięki finansowaniu ze środków sektora 
publicznego.
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Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 85
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, a w szczególności grup 
społecznie wykluczonych, w procesie 
adaptacji i skutecznego wykorzystywania 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie grup społecznie wykluczonych należy do podstawowych celów Funduszy 
Strukturalnych.

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Poprawka 86
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, w 
szczególności dostępności osób 
niepełnosprawnych i innych grup 
społecznie wykluczonych, i rozwój 
publicznych usług on-line, wsparcie i usługi 
na rzecz MŚP w procesie adaptacji i 
skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 EFRR, który dotyczy jedynie regionów Celu 1, w sposób należyty podkreśla znaczenie 
społeczeństwa informacyjnego.

Integracja jest podstawowym elementem celu Wspólnoty Europejskiej, jakim jest stworzenie 
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społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, tj. promowanie dostępu do społeczeństwa 
informacyjnego dla grup najmniej uprzywilejowanych. EFRR musi być w pełni zaangażowany 
w realizację ogólnych zamierzeń i celów e-integracji oraz e-dostępności, i w związku z tym 
musi zapewnić, aby działania wspierane na tym polu brały pod uwagę i uznawały potrzebę 
promowania i gwarantowania dostępności osób niepełnosprawnych do społeczeństwa 
informacyjnego.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 87
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, w 
szczególności dostępności osób 
niepełnosprawnych i innych grup 
społecznie wykluczonych, i rozwój 
publicznych usług on-line, wsparcie i usługi 
na rzecz MŚP w procesie adaptacji i 
skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 EFRR, który dotyczy jedynie regionów Celu 1, w sposób należyty podkreśla znaczenie 
społeczeństwa informacyjnego. Integracja jest podstawowym elementem celu Wspólnoty 
Europejskiej, jakim jest stworzenie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, tj. 
promowanie dostępu do społeczeństwa informacyjnego dla grup najmniej uprzywilejowanych. 
EFRR musi być w pełni zaangażowany w realizację ogólnych zamierzeń i celów e-integracji 
oraz e-dostępności, i w związku z tym musi zapewnić, aby działania wspierane na tym polu 
brały pod uwagę i uznawały potrzebę promowania i gwarantowania dostępności osób 
niepełnosprawnych do społeczeństwa informacyjnego.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 88
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 

2) Społeczeństwo informacyjne, w tym 
rozwój treści, usług i aplikacji na poziomie 
lokalnym, wsparcie dla grup społecznie 
wykluczonych w celu przezwyciężenia 
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na rzecz MŚP w procesie adaptacji i 
skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

dysproporcji w dostępie do technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych,
poprawa dostępności i rozwój publicznych 
usług on-line, wsparcie i usługi na rzecz 
MŚP w procesie adaptacji i skutecznego 
wykorzystywania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba zapewnienia, żeby cel ten był społecznie integrujący.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 89
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, wsparcie dla grup społecznie 
poszkodowanych w celu zapobiegania 
dysproporcji w dostępie do technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
wsparcie i usługi na rzecz MŚP w procesie 
adaptacji i skutecznego wykorzystywania 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, rozwój infrastruktury 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, zwłaszcza infrastruktury 
szerokopasmowej, w regionach mniej 
rozwiniętych i Państwach Członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zajęcie się znaczącymi różnicami pomiędzy Państwami 
Członkowskimi w odniesieniu do wykorzystania infrastruktury związanej z technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi (np. szerokopasmowej), gdyż w znacznym stopniu 
przyczynia się to do rozwoju konwergencji i konkurencyjności, a także ma kluczowe znaczenie 
dla wszelkich właściwych organów świadczących usługi publiczne.
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 90
Artykuł 4 punkt 2 a (nowy)

2a) Poprawa dostępu do i rozwój usług 
publicznych on-line, w tym rozwój 
infrastruktury związanej z technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi, przede 
wszystkim infrastruktury szerokopasmowej, 
w sferze usług publicznych (zdrowie-opieka 
społeczna, edukacja, ochrona środowiska 
itd.);

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka 88.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 91
Artykuł 4 punkt 2 a (nowy)

2a. Promowanie równości między kobiet i 
mężczyzn, w tym wspieranie tworzenia firm, 
konkretne środki przeznaczone dla kobiet-
przedsiębiorczyń w celu ułatwienia 
osiągania korzyści ekonomicznych z 
nowych pomysłów, wspieranie tworzenia 
nowych firm na bazie placówek 
akademickich i istniejących 
przedsiębiorstw, promowanie infrastruktur 
i usług umożliwiających pogodzenie życia 
rodzinnego z zawodowym;

Or. de

Uzasadnienie

Patrz: rezolucja Parlamentu Europejskiego P5_TA(2003) 0093, a w szczególności ust. 1 i 14 
tejże.
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 92
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 
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;

3) Środowisko, w tym innowacyjna 
technologia środowiskowa, inwestycje 
związane z zarządzaniem odpadami, 
zarządzaniem wodą i jakością wody, w tym 
bezpieczeństwo dostaw czystej wody pitnej 
oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych
zgodnie z ramową dyrektywą wodną, w tym 
działania na rzecz jej wdrożenia oraz 
poprawy jakości powietrza w obszarach 
miejskich, a także zintegrowany system 
kontroli i zapobiegania zanieczyszczaniu, 
likwidacja skażonych wysypisk śmieci oraz 
rekultywacja skażonych terenów i gruntów, 
promowanie różnorodności biologicznej i 
ochrony przyrody, promowanie rozbudowy 
infrastruktury do wdrożenia 
NATURA 2000, pomoc dla MŚP w zakresie 
promowania zrównoważonych wzorców 
produkcji, zapobieganie zanieczyszczeniu 
oraz rozważne zarządzanie zasobami 
naturalnymi poprzez wdrażanie rentownych 
systemów zarządzania ochroną środowiska 
oraz wdrażanie i stosowanie innowacyjnych
technologii zapobiegania zanieczyszczaniu 
środowiska;

Or. de

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 93
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, rekultywacja skażonych 
terenów i gruntów, rekultywacja terenów 
publicznych w zdegradowanych rejonach 



AM\562438PL.doc 41/1 PE 357.528v01-00

PL

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,
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;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie niektórych aspektów wchodzących w skład celu 
„Konwergencja”, dotyczących znacznie większej liczby regionów ponad te, które obecnie 
kwalifikują się do pomocy w ramach celu „regionalna konkurencyjność i zatrudnienie” lub 
celu „europejska współpraca terytorialna”. Ponadto aspekt środowiskowy rekultywacji 
terenów miejskich również powinien zostać uwzględniony.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 94
Artykuł 4 punkt 3

3a. Przekształcanie, łącznie z badaniem 
skażonych wysypisk śmieci, rekultywacja 
obszarów powojskowych oraz przywrócenie 
ich do wykorzystania cywilnego, 
przywrócenie do stanu naturalnego lub 
zalesianie, usunięcie środków bojowych, 
odbudowa i modernizacja budynków i 
terenów koszarowych dla celów 
rewitalizacji gospodarczej, społecznej i 
kulturowej, łącznie ze stosownym 
zlewiskiem, i w związku z tym wspieranie 
MŚP, w szczególności.

Or. en
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Uzasadnienie

Dawne tereny militarne, będące spadkiem po zimnej wojnie, stanowią znaczące obciążenie 
dla rekultywacji oraz przeszkodę na drodze do rozwoju w niektórych regionach oraz małych i 
dużych miastach, w których znajdują się duże koszary.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 95
Artykuł 4 ustęp 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 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 oraz ułatwienie 
przejścia do nowych, bardziej 
zrównoważonych wzorców turystyki;

Or. es

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 96
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 i kultura, w tym promowanie 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
stanowiącego o przyszłym zrównoważonym 
rozwoju turystyki, ochrona i wzbogacanie 
dziedzictwa kulturowego, rozwój 
infrastruktury kulturalnej w ramach 
promowania rozwoju gospodarczego i 
zwiększania atrakcyjności regionów, pomoc 
na rzecz poprawy usług turystycznych i 
kulturalnych poprzez wprowadzanie 
nowych usług o większej wartości dodanej;

Or. en
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Uzasadnienie

Inwestycje w dziedzinie infrastruktury sportowej oraz usług kulturalnych są ważne dla 
sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie. Stwarzają one perspektywy nowych miejsc 
pracy oraz atrakcje turystyczne, jak również poprawiają jakość życia lokalnych mieszkańców. 
Z tego powodu bardzo ważne jest, aby zagadnienia związane z kulturą również były zawarte 
w tym artykule.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 97
Artykuł 4 punkt 5 a (nowy)

5a) Gospodarcza i społeczna rewaloryzacja 
dotkniętych kryzysem małych i dużych 
miast oraz peryferyjnych obszarów 
miejskich: wszechstronne plany 
zrównoważonego rozwoju dotkniętych 
kryzysem obszarów miejskich, średnich i 
małych miast pełniących funkcję ośrodków 
oraz odległych obszarów miejskich, 
ożywienie stosunków na linii miasto/strefa 
przyległa w odniesieniu do usług 
świadczonych w ogólnym  interesie 
gospodarczym;

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 98
Artykuł 4 punkt 5 b (nowy)

5b) Gospodarka społeczna: tworzenie 
infrastruktury w skali odpowiedniej dla 
rozwoju lokalnego i zatrudnienia, pomoc 
dla struktur świadczących usługi sąsiedzkie 
w celu tworzenia nowych miejsc pracy, ale z 
wyjątkiem środków finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS).

Or. de
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Uzasadnienie

Gospodarka społeczna ma istotne znaczenie w szczególności dla rozwoju obszarów miejskich 
mających problemy. Sformułowanie dostosowane jest do zawartego w obecnym 
rozporządzeniu (WE) nr 1783/1999 w sprawie EFRR, art. 2 ust. 1 lit. c) ppkt v) i vi).

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 99
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 zintegrowane miejskie 
strategie na rzecz czystego transportu 
miejskiego, przyczyniające się do poprawy 
dostępności i jakości usług transportu 
pasażerskiego i towarowego, szczególnie dla 
osób o ograniczonej możliwości poruszania 
się, z myślą o uzyskaniu bardziej 
zrównoważonego podziału na różne rodzaje 
środków transportu oraz w celu promowania 
systemów intermodalnych, ograniczania ich 
wpływu na środowisko naturalne,
ograniczania hałasu otoczenia i 
zanieczyszczenia pyłem respirabilnym, a 
także wprowadzenie paliw zastępczych;

Or. de

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Poprawka 100
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 

6) Inwestycje transportowe, w tym sieci 
transeuropejskie, w celu umożliwienia, w 
szczególności krajom przystępującym, 
pełniejszego uczestnictwa w podziale pracy 
w Europie i na całym świecie, 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 
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wpływu na środowisko naturalne; środków transportu oraz w celu promowania 
systemów intermodalnych i ograniczania ich 
wpływu na środowisko naturalne;

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 Traktatu  WE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu 
przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie. W 
szczególności nowe landy w Niemczech oraz 10 nowych krajów przystępujących powinno być 
w pełni uwzględnionych w globalnym podziale pracy.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 101
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 rejonami wyspiarskimi, 
wiejskimi, śródlądowymi i w inny sposób 
oddalonymi, a także pomiędzy tymi 
regionami i centralnymi obszarami we 
Wspólnocie 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;

Or. en

Uzasadnienie

Budowa i modernizacja dróg poza Transeuropejskimi Sieciami Transportowymi powinna 
wyraźnie pojawić się w tekście rozporządzenia, szczególnie w odniesieniu do komentarza 
Komisji na  zebraniu SAWP z dnia 1 października, w którym Komisja udowadniała, że 
Transeuropejskie Sieci Transportowe są finansowane ze środków Funduszu Spójności, a 
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systemy drugorzędne ze środków EFRR także w przypadku dróg. Druga część poprawki 
koncentruje się w większym stopniu na potrzebach związanych z transportem w regionach 
peryferyjnych.

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Poprawka 102
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 zintegrowane miejskie 
strategie na rzecz czystego transportu 
miejskiego, przyczyniające się do poprawy 
dostępności, zwłaszcza równej dostępności 
usług transportowych dla osób 
niepełnosprawnych 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;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 rozporządzenia w sprawie EFRR, który dotyczy jedynie regionów Celu 1, kładzie nacisk 
na transport. EFRR jest podstawowym narzędziem zmniejszania i łagodzenia skutków 
wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia, w 
szczególności poprzez promowanie i tworzenie środowiska fizycznego dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych w odniesieniu do turystyki, transportu i obszarów zabudowanych. 
Niezwykle ważne jest, aby Fundusze Strukturalne nie prowadziły do stwarzania osobom 
niepełnosprawnym dalszych barier w dostępie; dlatego też niezbędne jest wyraźne 
odniesienie, aby połączyć wymogi związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych z 
alokacją środków.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 103
Artykuł 4 punkt 6

6) Inwestycje transportowe, w tym sieci 
transeuropejskie oraz zintegrowane miejskie 
strategie na rzecz czystego transportu 

6) Inwestycje transportowe, w tym sieci 
transeuropejskie oraz zintegrowane miejskie 
strategie na rzecz czystego transportu 
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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;

miejskiego, przyczyniające się do poprawy 
dostępności, zwłaszcza równej dostępności 
usług transportowych dla osób 
niepełnosprawnych 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;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 rozporządzenia w sprawie EFRR, który dotyczy jedynie regionów Celu 1, kładzie nacisk 
na transport. EFRR jest podstawowym narzędziem zmniejszania i łagodzenia skutków 
wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia, w 
szczególności poprzez promowanie i tworzenie środowiska fizycznego dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych w odniesieniu do turystyki, transportu i obszarów zabudowanych. 
Niezwykle ważne jest, aby Fundusze Strukturalne nie prowadziły do stwarzania osobom 
niepełnosprawnym dalszych barier w dostępie; dlatego też niezbędne jest wyraźne 
odniesienie, aby połączyć wymogi związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych z 
alokacją środków.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 104
Artykuł 4 ustęp 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, duże europejskie projekty 
techniczne i logistyczne (takie jak Galileo)
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;

Or. es
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 105
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 zintegrowane miejskie 
strategie na rzecz czystego i 
zrównoważonego 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;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi transportowe na obszarach miejskich muszą być zrównoważone.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 106
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, rozwijające bazę umiejętności i 
gwarantujące dostęp do technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, w tym 
dostęp placówek edukacyjnych do usług 
szerokopasmowych i komputerów, a także 
dostęp obszarów zależnych od rolnictwa i 
rybołówstwa, oraz tych charakteryzujących 
się występowaniem naturalnych utrudnień, 
do produktów BRT;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, że obszary peryferyjne mogą odnieść praktyczne korzyści z planów 
rozszerzenia infrastruktury związanej z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi 
oraz ich wykorzystania.



AM\562438PL.doc 49/1 PE 357.528v01-00

PL

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 107
Artykuł 4 punkt 8

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

8) Istotne inwestycje w edukację, 
przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności 
i jakości życia w regionach oraz odbudowy 
systemów produkcyjnych;  

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodna ze Strategią Lizbońską, opracowaną na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w 
marcu 2000 r.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 108
Artykuł 4 ustęp 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 (takich jak cyfrowe tablice 
szkolne) ułatwiających zdalny dostęp.

Or. es

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 109
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 wspierania wzbogacania umiejętności i 
promowania kształcenia ustawicznego ;

Or. en
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Uzasadnienie

Wzbogacanie umiejętności, promowanie kształcenia ustawicznego oraz inwestycje w 
edukację, przez co zwiększamy atrakcyjność i jakość życia w regionach.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 110
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 dostępności usług zdrowotnych z 
myślą o rozwoju regionalnym i poprawie 
jakości życia w regionach, także poprzez 
wykorzystanie technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba zapewnienia integracji społecznej w inwestycjach w służbę zdrowia.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 111
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, poprawę oraz równą 
dostępność opieki zdrowotnej dla grup 
najmniej uprzywilejowanych z myślą o 
rozwoju regionalnym i poprawie jakości 
życia w regionach;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 rozporządzenia w sprawie EFRR, który dotyczy jedynie regionów Celu 1, kładzie nacisk 
na inwestycje w opiekę zdrowotną. Należy również zwrócić uwagę na zapewnienie grupom 
najmniej uprzywilejowanym, takim jak osoby niepełnosprawne, równego dostępu do opieki 
zdrowotnej, w tym dostępu do informacji na temat opieki zdrowotnej, które powinny być 
dostarczane osobom niepełnosprawnym w dostępnych dla nich formatach.
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 112
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 
poprzez wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz 
zdalnej opieki nad pacjentem, z myślą o 
rozwoju regionalnym i poprawie jakości 
życia w regionach;

Or. en

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 113
Artykuł 4 punkt 10

10) Bezpośrednia pomoc na inwestycje w 
MŚP, przyczyniająca się do stworzenia i 
ochrony miejsc pracy.

10) Bezpośrednia pomoc na inwestycje w 
MŚP i projektach związanych z gospodarką 
społeczną, przyczyniająca się do stworzenia 
i ochrony miejsc pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Gospodarka społeczna stanowi ważny element w walce z wykluczeniem społecznym i 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju, i powinna być wspierana łącznie z rozwojem MŚP.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 114
Artykuł 4 punkt 10

10) Bezpośrednia pomoc na inwestycje w 
MŚP, przyczyniająca się do stworzenia i 
ochrony miejsc pracy.

10) Bezpośrednia pomoc na inwestycje w 
MŚP i dużych przedsiębiorstwach, 
przyczyniająca się do stworzenia i ochrony 
miejsc pracy.

Or. en
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Uzasadnienie

Duże przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu miejsc pracy; z tego powodu 
sprawozdawca jest zdania, że nieuzasadnione jest wyłączanie ich z możliwości otrzymania 
bezpośredniej pomocy.

Poprawkę złożył Giovanni Claudio Fava

Poprawka 115
Artykuł 4 punkt 10 a) (nowy)

10a) bezpieczeństwo publiczne w celu 
ułatwienia prowadzenia terytorialnej 
działalności gospodarczej, osiągnięte 
poprzez inwestycje w technologie oraz w 
kampanie informacyjne i edukacyjne 
ukierunkowane na zapobieganie infiltracji 
gospodarki przez przestępczość 
zorganizowaną oraz szerzenie kultury 
praworządności.

Or. it

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 116
Artykuł 4 punkt 11 (nowy)

11) Tworzenie możliwości rozwojowych dla 
instytucji lokalnych i regionalnych w celu 
maksymalnego zwiększenia zdolności 
absorpcji poprzez wymianę doświadczeń 
pomiędzy regionami konwergencji i 
regionami nie objętymi celem 
konwergencji.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe Państwa Członkowskie muszą jak najszybciej tworzyć możliwości rozwojowe, aby 
absorbować Fundusze Strukturalne.  Dlatego też program winien skoncentrować się, w 
szczególności w początkowych latach, na tworzeniu zdolności instytucjonalnych w celu 
wydania funduszy w sposób efektywny i skuteczny.  Komisja kierowała dotychczas środki na 
administracje centralne, aby umożliwić im przygotowanie się do członkostwa, ale obecnie 
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wysiłki te należy skoncentrować na szczeblach lokalnym i regionalnym, które były dotąd w 
znacznym stopniu ignorowane.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 117
Artykuł 4 punkt 10 a) (nowy)

10 a) Rewitalizacja obszarów 
zabudowanych, w tym renowacja, 
rozbiórka, poprawa stanu środowiska w 
otoczeniu budynków, projekty związane z 
wydajnością energii i energią odnawialną 
w obszarach zdegradowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Rewitalizacja obszarów zabudowanych powinna znaleźć się w wykazie środków 
kwalifikowalnych, gdyż skupiły się tam problemy gospodarcze, środowiskowe i społeczne. 
Przyjazna dla środowiska i zrównoważona rewitalizacja obszarów zdegradowanych to 
problem paneuropejski, który trzeba rozwiązywać na szczeblu wspólnotowym w drodze 
podejścia zintegrowanego.

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 118
Artykuł 4 punkt 10 a) (nowy)

10a) Wzmacnianie strukturyzacji, zdolności 
instytucjonalnej i reprezentatywności 
organizacji i przedstawicieli MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych.

Or. fr

Uzasadnienie

MŚP muszą nieprzerwanie dostosowywać i ulepszać swoje środowisko w celu zachowania 
konkurencyjności i, dzięki temu, wnoszenia wkładu w spójność gospodarczą i społeczną. Aby 
mogły wypełniać tę rolę, potrzebna jest im pomoc.
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Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 119
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, na następujące priorytety, przy 
zachowaniu pewnej elastyczności dla 
regionów wprowadzających, co następuje:

Or. es

Uzasadnienie

Regiony, które rozpoczynają przyłączanie się do nowej kategorii „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie”, ale jeszcze nie zakończyły swojego procesu konwergencji, 
powinny skorzystać na pewnej elastyczności przy ustalaniu priorytetów, co pozwoliłoby im na 
zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w odpowiedzi na ich realne i konkretne 
potrzeby w danym czasie, tak aby nie zostały prześcignięte przez inne regiony, które osiągają 
porównywalne korzyści rozwojowe w niektórych sektorach.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 120
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 gospodarczego, z uwzględnieniem 
celów 7 Programu Ramowego, przede 
wszystkim w następujących obszarach:

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma lepsza synergia pomiędzy ramowym programem finansowania i 
programem Funduszy Strukturalnych.
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 121
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 gospodarczego, na następujące 
priorytety:

Or. en

Uzasadnienie

We wszystkich regionach istnieją pewne formy regionalnej strategii gospodarczej i EFRR 
powinien starać się dodać do nich wartość zamiast je dublować.

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 122
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, a w szczególności, z 
uwzględnieniem potrzeb lokalnych:

Or. en

Uzasadnienie

Priorytety lokalne muszą być uznane, aby można było w sposób efektywny wdrożyć strategie 
regionalnej konkurencji i zatrudnienia.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 123
Artykuł 5 punkt 1, część wprowadzająca

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

poprzez wspieranie projektowania i 
wdrażania regionalnych strategii 
innowacyjnych sprzyjających tworzeniu 
efektywnych regionalnych systemów 
innowacji, w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyficzne cechy gospodarcze i społeczne każdego terytorium oraz ich 
różne potencjały rozwoju i potrzeby, należy zapewnić większą elastyczność przy określaniu 
konkretnych środków w różnych regionach i obszarach lokalnych w kontekście trzech 
priorytetów przewidzianych w ramach interwencji EFRR.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 124
Artykuł 5 ustęp 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 umożliwiających zmniejszenie 
przepaści technologicznej, a w 
szczególności:

Or. es

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 125
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, które powinny również 
uwzględniać uwarunkowania dostępności 
dla osób niepełnosprawnych, a w 
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szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

EFRR jest podstawowym narzędziem zmniejszania i łagodzenia skutków wykluczenia 
społecznego osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności 
poprzez promowanie i tworzenie środowiska dostępnego dla osób niepełnosprawnych. 
Dostępność jest decydującą i centralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i musi być uznana za jeden z priorytetów. Przy rozpatrywaniu rozwoju 
obszarów miejskich szczególną uwagę należy zwrócić na osoby społecznie wykluczone, 
zwłaszcza w planowaniu obszarów miejskich. Dostępność środowiska miejskiego dla osób 
niepełnosprawnych jest sprawą najwyższej wagi.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 126
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, a w szczególności, przy 
uwzględnianiu lokalnych potrzeb:

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z zasadą partnerstwa, która umożliwia rzeczywiste uwzględnianie 
regionalnych i lokalnych priorytetów oraz sprzyja efektywnej implementacji strategii w 
dziedzinie lokalnej konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 127
Artykuł 5 ustęp 1 litera a)

a) zwiększanie zdolności regionalnych w 
dziedzinie BRT i innowacji, związanych 
bezpośrednio z realizacją celów w zakresie 
regionalnego rozwoju gospodarczego 

a) tworzenie i zwiększanie zdolności 
regionalnych w dziedzinie BRT i innowacji, 
związanych bezpośrednio z realizacją celów 
w zakresie regionalnego rozwoju 
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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;

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;

Or. es

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 128
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) zwiększanie zdolności regionalnych w 
dziedzinie BRT i innowacji, związanych 
bezpośrednio z realizacją celów w zakresie 
regionalnego rozwoju gospodarczego, w 
szczególności 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;

Or. de

Uzasadnienie

Jak podkreślono również w najnowszym opracowaniu OECD na temat rozwoju regionalnego, 
pojęcia innowacji nie należy zbyt jednoznacznie zawężać do badań i rozwoju (tzw. podejście 
technologiczne), lecz umożliwić szeroką interpretację tego terminu.
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Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Poprawka 129
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) 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 przemysłowych BRT i MŚP i 
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;

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi praktyczną koncentrację na wspieraniu przede 
wszystkim MŚP, czyli właśnie sektora, w którym wprowadzana jest istotna część innowacji. 
Zachodzi szczególna potrzeba promowania podobnych koncepcji.

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 130
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 

a) zwiększanie zdolności regionalnych w 
dziedzinie BRT i innowacji, związanych 
bezpośrednio z realizacją celów w zakresie 
regionalnego rozwoju gospodarczego, w 
szczególności 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 
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innowacji; innowacji;

Or. de

Uzasadnienie

Jak podkreślono również w najnowszym opracowaniu OECD na temat rozwoju regionalnego, 
pojęcia innowacji nie należy zbyt jednoznacznie zawężać do badań i rozwoju (tzw. podejście 
technologiczne), lecz umożliwić szeroką interpretację tego terminu.

Poprawkę złożyły Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Poprawka 131
Artykuł 5 ustęp 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 
czystych i innowacyjnych technologii, jak 
również poprzez specjalne środki i plany 
działania służące stymulowaniu innowacji 
w bardzo małych przedsiębiorstwach;

Or. fr

Uzasadnienie

Zaproponowane środki w bezpośredni sposób dotyczą małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw.  W ramach wspierania innowacji w tych bardzo małych 
przedsiębiorstwach należy uwzględnić środki przeznaczone specjalnie dla nich.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 132
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 

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

i pożyczek dla MŚP oraz poprawę dostępu 
MŚP do zaawansowanych usług dla biznesu, 
a także wspieranie procesu integracji w MŚP 
czystych i innowacyjnych technologii;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do dostępu przedsiębiorstw do finansowania i pożyczek zawarte w art. 2 pkt 1 lit. 
c) (iii) obecnego rozporządzenia w sprawie EFRR powinno zostać zachowane.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 133
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
oraz innych form 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;

Or. en

Uzasadnienie

Innowacyjne podejście może być realizowane nie tylko w ramach współpracy między 
przedsiębiorstwami i placówkami akademickimi lub wyspecjalizowanych sieci biznesowych, 
ale także poprzez nowe sposoby współpracy międzysektorowej.

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 134
Artykuł 5 ustęp 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 

b) stymulowanie innowacji i modernizacji w 
MŚP dzięki pobudzaniu bezpośrednich 
inwestycji, poprzez promowanie sieci 
współpracy przedsiębiorstw i placówek 
akademickich, wspieranie sieci i grup 
biznesowych MŚP oraz poprawę dostępu 
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wspieranie procesu integracji w MŚP 
czystych i innowacyjnych technologii;

MŚP do zaawansowanych usług dla biznesu, 
a także wspieranie procesu integracji w MŚP 
czystych i innowacyjnych technologii;

Or. el

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu poszerzenie możliwości w zakresie działań służących 
wzmocnieniu MŚP, poprzez podkreślenie, że oprócz stymulowania innowacji, niezbędna jest 
również modernizacja. Poza tym należy wyraźnie zaznaczyć, że metodą osiągnięcia tych 
celów są bezpośrednie inwestycje.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 135
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 organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz 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;

Or. en

Uzasadnienie

Partnerstwa stanowią nową formę współpracy, w której ważne jest promowanie innowacji.  
Należy docenić zaangażowanie podmiotów sektora publicznego i prywatnego będących na 
różnych szczeblach; z tego względu poprawka ta po prostu wprowadza partnerstwo 
organizacja społeczeństwa obywatelskiego-przedsiębiorstwo.

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 136
Artykuł 5 punkt 1 litera b)

b) stymulowanie innowacji w MŚP poprzez 
promowanie sieci współpracy 

b) stymulowanie innowacji, w szczególności
w MŚP poprzez promowanie sieci 
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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;

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;

Or. de

Uzasadnienie

Skoncentrowanie się wyłącznie na MŚP, bardzo wąsko zdefiniowanych w ustawodawstwie 
dotyczącym pomocy, nie jest właściwym rozwiązaniem. Udana realizacja polityki regionalnej 
wymaga uwzględnienia specyficznych właściwości i uwarunkowań regionalnych dzięki 
zapewnieniu odpowiedniego marginesu swobody.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 137
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 szczególności
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;

Or. de

Uzasadnienie

Skoncentrowanie się wyłącznie na MŚP, bardzo wąsko zdefiniowanych w ustawodawstwie 
dotyczącym pomocy, nie jest właściwym rozwiązaniem. Udana realizacja polityki regionalnej 
wymaga uwzględnienia specyficznych właściwości i uwarunkowań regionalnych dzięki 
zapewnieniu odpowiedniego marginesu swobody.

Poprawkę złożył Salvatore Tatarella

Poprawka 138
Artykuł 5 punkt 1 litera b a) (nowa)
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ba) bliższe powiązanie wiedzy z 
zatrudnieniem, w celu umożliwienia 
młodym studentom korzystania ze szkoleń 
przygotowujących do podjęcia pracy na 
stanowiskach, na które aktualnie istnieje 
zapotrzebowanie w przemyśle;

Or. it

Uzasadnienie

W ramach realizacji celu „konkurencyjność i zatrudnienie” EFRR powinien wspierać 
działania rozwojowe, który umożliwiają tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi 
młodych, którzy mogą w najszerszym stopniu przyczynić się do powstania społeczeństwa 
opartego na wiedzy.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 139
Artykuł 5 punkt 1 litera c)

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez placówki 
akademickie i inne firmy;

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów, popieranie tworzenia 
nowych firm przez placówki akademickie i 
inne firmy oraz opracowywanie planów 
działania służących stymulowaniu 
tworzenia, przejmowania, rozwoju i 
modernizacji bardzo małych 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych;

Or. fr

Uzasadnienie

Bardzo małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rzemieślnicze, zwłaszcza w tradycyjnych 
sektorach, mają istotny potencjał w dziedzinie zatrudnienia a ich znaczne możliwości w 
dziedzinie innowacji nie są należycie wykorzystywane. Należy zapewnić, że regiony pragnące 
z wykorzystania tego potencjału uczynić swój priorytet, nie zostaną pozbawione możliwości 
dalszego wspierania rozwoju takich przedsiębiorstw.
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Poprawkę złożyły Catherine Stihler, Eluned Morgan

Poprawka 140
Artykuł 5 punkt 1 litera c)

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez placówki 
akademickie i inne firmy;

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów, w tym innowacyjne 
podejście do stymulowania gospodarki 
społecznej i rozwoju lokalnego, oraz 
popieranie tworzenia nowych firm przez 
placówki akademickie i inne firmy;

Or. en

Uzasadnienie

Aktualny tekst rozporządzenia nie zawiera postanowienia, zgodnie z którym EFRR wspiera 
rozwój gospodarczy społeczności poza obszarami wyznaczonymi na mocy art. 8.

Poprawkę złożyły Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Poprawka 141
Artykuł 5 punkt 1 litera c)

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez placówki 
akademickie i inne firmy;

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez propagowanie 
partnerstwa między działającymi firmami i 
placówkami akademickimi, ośrodkami 
kształcenia technicznego i zawodowego 
oraz instytucjami prowadzącymi praktyki 
zawodowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy podkreślić pojęcie „partnerstwa”, jak również wymienić w tym miejscu ośrodki 
kształcenia technicznego i zawodowego oraz instytucje prowadzące praktyki zawodowe, 
blisko powiązane z (bardzo) małymi przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami 
rzemieślniczymi.
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 142
Artykuł 5 punkt 1 litera c)

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez placówki 
akademickie i inne firmy;

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie
tworzenia nowych firm przez propagowanie 
partnerstwa między działającymi firmami i 
placówkami akademickimi, ośrodkami 
kształcenia technicznego i zawodowego 
oraz instytucjami prowadzącymi praktyki 
zawodowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwalifikować powinny się nie tylko placówki akademickie.

Poprawkę złożył Ambroise Guellec

Poprawka 143
Artykuł 5 punkt 1 litera c)

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez placówki 
akademickie i inne firmy;

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez propagowanie 
partnerstwa między działającymi firmami i 
szkołami wyższymi, ośrodkami kształcenia 
technicznego i zawodowego oraz 
instytucjami prowadzącymi praktyki 
zawodowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie „placówki akademickie” jest zbyt wąskie, również inne placówki edukacyjne 
przyczyniają się do tworzenia przedsiębiorstw.
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Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 144
Artykuł 5 punkt 1 litera c)

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez placówki 
akademickie i inne firmy;

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów, w tym innowacyjnych 
działań na rzecz stymulowania społecznej 
gospodarki i rozwoju lokalnego oraz 
popieranie tworzenia nowych firm przez 
placówki akademickie i inne firmy;

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka zgodna ze Strategią Lizbońską, przyjętą w marcu 2000 przez Radę Europejską w 
Lizbonie. Celem poprawki jest wypełnienie luk w bieżącej wersji tekstu rozporządzenia, 
zwłaszcza w art. 8, w którym pominięto pozostałe sektory mogące przyczynić się do 
napędzania wzrostu gospodarczego.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 145
Artykuł 5 punkt 1 litera c)

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz popieranie 
tworzenia nowych firm przez placówki 
akademickie i inne firmy;

c) promowanie przedsiębiorczości poprzez 
ułatwianie ekonomicznego wykorzystywania 
nowych pomysłów, w tym innowacyjne 
podejście do stymulowania gospodarki 
społecznej i rozwoju lokalnego, oraz 
popieranie tworzenia nowych firm przez 
placówki akademickie i inne firmy;

Or. en

Uzasadnienie

Aktualny tekst rozporządzenia nie zawiera postanowienia, zgodnie z którym EFRR wspiera 
rozwój gospodarczy społeczności poza obszarami wyznaczonymi na mocy art. 8.
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Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 146
Artykuł 5 punkt 1 litera c a) (nowa)

ca) promowanie partnerstw publiczno-
prywatnych w produkcji towarów i usług;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 147
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, lokalnej infrastruktury oraz 
stworzenie dobrych warunków dla rozwoju 
mechanizmów sprzyjających tworzeniu i
ekspansji firm działających w sektorach 
wymagających specjalistycznej wiedzy.

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 148
Artykuł 5 punkt 1 litera d a) (nowa)

da) promowanie równości kobiet i 
mężczyzn, w tym wspieranie tworzenia firm, 
specjalne środki dla kobiet-przedsiębiorców 
mające ułatwić wykorzystanie nowych 
pomysłów dla osiągnięcia korzyści 
gospodarczych, wspieranie tworzenia 
nowych firm na bazie placówek 
akademickich i działających firm, promocja 
infrastruktury i usług umożliwiających 
pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym;
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Or. de

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 149
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 stworzenie dobrych 
warunków dla możliwości działania MŚP w 
ramach rozwoju badawczo-
technologicznego (skreślono 9 słów) oraz 
zachęcanie do przedsiębiorczości i 
tworzenia nowych przedsiębiorstw poprzez 
inwestowanie kapitału i rozwój 
mechanizmów sprzyjających.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma lepsza synergia pomiędzy Ramowym programem finansowania i 
programem Funduszy Strukturalnych.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 150
Artykuł 5 ustęp 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 stworzenie dobrych 
warunków dla rozwoju mechanizmów 
sprzyjających tworzeniu lub ekspansji firm 
działających w sektorach wymagających 
specjalistycznej wiedzy oraz, w 
odpowiednich warunkach, technologii

Or. el

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma wspieranie, przy pomocy wszelkich dostępnych środków, promocji 
technologii, jako strukturalnego czynnika rozwoju.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 151
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 stworzenie dobrych 
warunków dla rozwoju mechanizmów 
sprzyjających tworzeniu lub ekspansji
firm, a w szczególności MŚP, działających 
w sektorach wymagających specjalistycznej 
wiedzy.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie potrzeby większych inwestycji w małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które odpowiadają za istotną część wspólnotowego PNB.

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Poprawka 152
Artykuł 5 punkt 1 litera d a) (nowa)

da) zwiększanie aktywnego uczestnictwa 
najmniej uprzywilejowanych grup na 
obszarach miejskich i wiejskich w rozwoju 
ich społeczności i gospodarki lokalnej; 

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 153
Artykuł 5 punkt 1 litera d a) (nowa)

da) mobilizację miejscowego potencjału w 
dziedzinie rozwoju regionalnego, poprzez 
tworzenie i wspieranie lokalnych i 
regionalnych agencji działających w 
zakresie doradztwa, aktywizacji i 
koordynacji (budowa potencjału 
regionalnego).
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Or. de

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach nadal istnieje ogromne zapotrzebowanie na budowanie potencjału 
regionalnego w ramach celu „konkurencyjność i zatrudnienie".

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 154
Artykuł 5 ustęp 1 litera d a) (nowa)

da) budowanie i wyposażanie ośrodków 
technologicznych oraz ośrodków badawczo-
rozwojowych.

Or. es

Uzasadnienie

Aby zrealizować określone w strategii z Lizbony i Göteborga cele w zakresie badań i rozwoju, 
należy również wspierać tworzenie wysokiej jakości ośrodków badawczych i 
technologicznych.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 155
Artykuł 5 punkt 1 litera e a) (nowa)

ea) promowanie opartej o społeczności 
lokalne rewaloryzacji gospodarczej;

Or. en

Uzasadnienie

Wiele z pomyślnie rozpatrzonych wniosków o finansowanie projektów z EFRR wpłynęło od 
grup opartych o społeczności lokalne; należy to uznać i sprzyjać temu zjawisku.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 156
Artykuł 5 punkt 1 litera d a) (nowa)
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da) mobilizację miejscowego potencjału w 
dziedzinie rozwoju regionalnego, poprzez 
tworzenie i wspieranie lokalnych i 
regionalnych agencji działających w 
zakresie doradztwa, aktywizacji i 
koordynacji (budowa potencjału 
regionalnego).

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach nadal istnieje ogromne zapotrzebowanie na budowanie potencjału 
regionalnego w ramach celu „konkurencyjność i zatrudnienie".

Poprawkę złożyły Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Poprawka 157
Artykuł 5 punkt 1 litera d a) (nowa)

da) opracowywanie planów i działań na 
rzecz stymulowania tworzenia, 
przejmowania, rozwoju i modernizacji 
małych przedsiębiorstw, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Regiony zachowają możliwość wspierania rozwoju bardzo małych przedsiębiorstw, tak jak 
ma to miejsce obecnie.

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Poprawka 158
Artykuł 5 punkt 1 litera d a) (nowa)

da) zapewnianie bezpośredniego wsparcia 
na inwestycje w MŚP, sprzyjające 
tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Or. de
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Uzasadnienie

W regionach przeżywających trudności, najlepszą formę pomocy stanowi często wspieranie 
już istniejących struktur gospodarczych. Bezpośrednie wspieranie inwestycji ma tutaj 
szczególne znaczenie, podobnie jak wspieranie innowacji, dlatego należy umożliwić 
udzielanie takiego wsparcia.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 159
Artykuł 5 punkt 1 litera e a) (nowa)

ea) wspieranie grup społecznie 
wykluczonych w przezwyciężaniu 
dysproporcji w dostępie do technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że wszystkie grupy społeczne będą mogły na równi korzystać z dostępu 
do technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 160
Artykuł 5 punkt 1 litera f a) (nowa)

fa) rozpoznawanie potrzeb społecznych 
społeczności najmniej uprzywilejowanych 
oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw 
zrównoważonej gospodarki społecznej w 
celu zaspokojenia tych potrzeb;

Or. en

Uzasadnienie

Gospodarka społeczna musi być w sposób wyraźny rozpoznana i wspierana w ramach 
dostępnych środków na równi z MŚP i przedsiębiorczością.
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Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 161
Artykuł 5 punkt 2

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

2) działania prewencyjne w zakresie ochrony 
środowiska i zapobiegania ryzyku, w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyficzne cechy gospodarcze i społeczne każdego terytorium oraz ich 
różne potencjały rozwoju i potrzeby, należy zapewnić większą elastyczność przy określaniu 
konkretnych środków w różnych regionach i obszarach lokalnych w kontekście trzech 
priorytetów przewidzianych w ramach interwencji EFRR.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 162
Artykuł 5 punkt 2 litera a a) (nowa)

a a) turystyka, w tym promowanie dóbr 
naturalnych i kulturowych, jako potencjału 
dla rozwoju zrównoważonej turystyki, 
ochrona i wzmacnianie dziedzictwa 
kulturowego w celu wsparcia rozwoju 
gospodarczego i pomoc mająca na celu 
poprawę usług turystycznych poprzez nowe 
usługi o wysokiej wartości dodanej -
wszędzie tam, gdzie można w wyraźny 
sposób przedstawić wpływ tego na wzrost 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
zainteresowanego obszaru;

Or. en

Uzasadnienie

Turystyka i promowanie dóbr naturalnych i kulturowych odgrywają znaczącą rolę w 
tworzeniu regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia. Przesłanka ta została przyjęta w 
obecnym okresie programowania EFRR i z powodzeniem wykorzystywana do osiągania 
celów.
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 163
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, 
terenów poprzemysłowych lub 
opuszczonych, promowanie rozwoju 
infrastruktury związanej z wdrażaniem 
ustawodawstwa dotyczącego środowiska 
naturalnego, różnorodnością biologiczną 
oraz zarządzaniem „Natura 2000”, jako 
udział w trwałym rozwoju i dywersyfikacji 
obszarów wiejskich;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres objętych działań kwalifikowalnych powinien zostać rozszerzony o tereny i grunty 
opuszczone oraz tereny poprzemysłowe. Tereny poprzemysłowe można zdefiniować jako 
jakikolwiek obszar lub teren, który był w przeszłości wykorzystywany lub eksploatowany, a 
obecnie nie jest wykorzystywany w całości, chociaż może być w części zajęty lub użytkowany. 
Może on być również opuszczony, pusty lub skażony.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 164
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
oraz rozwoju miejskich terenów zielonych, 
promowanie rozwoju infrastruktury 
związanej z różnorodnością biologiczną oraz 
„Natura 2000”, jako udział w trwałym 
rozwoju gospodarczym i dywersyfikacji 
obszarów wiejskich;

Or. en

Uzasadnienie

Należy również wziąć pod uwagę aspekt środowiskowy rekultywacji obszarów miejskich.
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Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 165
Artykuł 5 punkt 2 litera a a) (nowa)

a a) turystyka, w tym promowanie dóbr 
naturalnych i kulturowych, jako potencjału 
dla rozwoju zrównoważonej turystyki, 
ochrona i wzmacnianie dziedzictwa 
kulturowego w celu wsparcia rozwoju 
gospodarczego i pomoc mająca na celu 
poprawę usług turystycznych poprzez nowe 
usługi o wysokiej wartości dodanej;

Or. en

Uzasadnienie

Turystyka i promowanie dóbr naturalnych i kulturowych odgrywają znaczącą rolę w 
tworzeniu regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia.  Przesłanka ta została przyjęta w 
obecnym okresie programowania EFRR i z powodzeniem wykorzystywana do osiągania 
celów.

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 166
Artykuł 5 ustęp 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 
gospodarki odpadów stałych i płynnych, 
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;

Or. el

Uzasadnienie

Mając na uwadze skalę problemu, istotne znaczenie ma wyraźne wymienienie gospodarki 
odpadami stałymi i płynnymi wśród priorytetowych dziedzin wsparcia z EFRR w sektorze 
środowiska naturalnego.
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 167
Artykuł 5 punkt 2 litera a a) (nowa)

aa) przekształcanie, łącznie z badaniem 
skażonych wysypisk śmieci, rekultywacja 
obszarów powojskowych oraz przywrócenie 
ich do wykorzystania cywilnego, 
przywrócenie do stanu naturalnego lub 
zalesianie, usunięcie środków bojowych, 
odbudowa i modernizacja budynków i 
terenów koszarowych dla celów 
rewitalizacji gospodarczej, społecznej i 
kulturowej, łącznie ze stosownym 
zlewiskiem, i w związku z tym wspieranie 
MŚP, w szczególności.

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 168
Artykuł 5 punkt 2 litera b)

b) stymulowanie efektywności 
energetycznej oraz produkcji energii 
odnawialnej;

b) stymulowanie efektywności 
energetycznej oraz produkcji energii 
odnawialnej, rozwoju efektywnych 
systemów gospodarowania energią i 
redukcji emisji dwutlenku węgla oraz 
innych szkodliwych substancji;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka odpowiada treści pkt 12 tiret piąte komunikatu Komisji dotyczącego inicjatywy 
URBAN II (Dz. U. C 141/04 z 28.04.20 r.00, str. 8).

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 169
Artykuł 5 punkt 2 litera b)

b) stymulowanie efektywności b) stymulowanie efektywności 
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energetycznej oraz produkcji energii 
odnawialnej;

energetycznej, produkcji energii 
odnawialnej, zrównoważonego rozwoju 
technologicznego, zarządzania odpadami i 
recyklingu; 

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście promowania środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju w ramach 
celu regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia, stymulowanie zrównoważonego rozwoju 
technologicznego, zarządzania odpadami i recyklingu również powinny być traktowane jako 
zagadnienia najwyższej wagi.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 170
Artykuł 5 punkt 2 litera c)

c) promowanie czystego publicznego 
transportu miejskiego;

c) promowanie transportu publicznego 
przyjaznego dla środowiska dzięki 
zintegrowanym systemom transportu 
publicznego, tworzenie ścieżek rowerowych 
i chodników dla pieszych oraz 
inteligentnych systemów komunikacji 
służących ograniczeniu ruchu 
zmotoryzowanego transportu prywatnego;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka odpowiada treści pkt. 12 tiret czwarte komunikatu Komisji dotyczącego inicjatywy 
URBAN II (Dz. U. C 141/04 z 28.04.2000 r., str. 8).

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 171
Artykuł 5 punkt 2 litera c)

c) promowanie czystego publicznego 
transportu miejskiego;

c) promowanie czystego, publicznego i 
dostępnego dla wszystkich, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, transportu miejskiego; 
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Or. en

Uzasadnienie

EFRR jest podstawowym narzędziem zmniejszania i łagodzenia skutków wykluczenia 
społecznego osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności 
poprzez promowanie i tworzenie środowiska dostępnego dla osób niepełnosprawnych. 
Dostępność jest decydującą i centralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i musi być uznana za jeden z priorytetów. W odniesieniu do rozwoju obszarów 
miejskich szczególną uwagę należy poświęcić osobom społecznie wykluczonym, zwłaszcza w 
planowaniu obszarów miejskich.  Dostępność środowiska miejskiego dla osób 
niepełnosprawnych jest sprawą najwyższej wagi.

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler

Poprawka 172
Artykuł 5 punkt 2 litera d)

d) opracowywanie planów i środków 
zapobiegania i zwalczania ryzyka 
naturalnego i technologicznego;

d) opracowywanie planów i środków 
zapobiegania i zwalczania ryzyka 
naturalnego i technologicznego oraz
łagodzenia oddziaływania przedsiębiorstw i 
gospodarstw domowych na środowisko;

Or. en

Uzasadnienie

Wiele regionów styka się z wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, 
szczególnie w kontekście prognozowanych poziomów rozwoju gospodarczego i fizycznego 
oraz prognozowanego wpływu zmian klimatycznych. W równej mierze oceny równoważenia 
zarówno strategii rozwoju regionalnego, jak i regionalnej strategii przestrzennej 
zidentyfikowały potencjalne oddziaływanie prognozowanych poziomów rozwoju na 
środowisko regionu, szczególnie podkreślając zagadnienia takie jak zrównoważone dostawy 
wody i energii oraz zarządzanie prognozowaną zwiększoną ilością odpadów oraz wzmożonym 
transportem w skali regionu.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 173
Artykuł 5 punkt 2 litera d a) (nowa)

da) wdrożenie dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
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wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej1; 
––––––––––––––
1 Dz. U.  L 327 z 22.12.2000 r., str. 1.

Or. de

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 174
Artykuł 5 ustęp 2 litera d a) (nowa)

da) budowa infrastruktury służącej 
gospodarowaniu odpadami, zaopatrzeniu w 
wodę oraz oczyszczaniu ścieków.

Or. es

Uzasadnienie

Aby zrealizować określone w strategii z Lizbony i Göteborga cele w zakresie badań i 
rozwoju, należy również wspierać tworzenie wysokiej jakości ośrodków badawczych i 
technologicznych.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 175
Artykuł 5 punkt 3

3) dostęp, poza największymi ośrodkami 
miejskimi, do usług transportowych i 
telekomunikacyjnych świadczonych we 
wspólnym interesie gospodarczym, a w 
szczególności:

3) dostęp do usług transportowych i 
telekomunikacyjnych świadczonych we 
wspólnym interesie gospodarczym, a w 
szczególności:

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 głównymi europejskimi 
osiami, 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, 
kabotażu, morskich połączeń z mniejszymi 
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wyspami oraz poprzecznych połączeń 
lotniczych między lotniskami pierwszej i 
drugiej klasy;

b) promowanie dostępu oraz skutecznego 
wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych przez MŚP poprzez 
wspieranie dostępu do sieci, tworzenie 
publicznych stanowisk internetowych, 
zapewnianie wyposażenia oraz rozwój usług 
i aplikacji.

b) promowanie dostępu oraz skutecznego 
wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych przez MŚP poprzez 
wspieranie dostępu do sieci, tworzenie 
publicznych stanowisk internetowych, 
zapewnianie wyposażenia oraz rozwój usług 
i aplikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Problemy z dostępem, szczególnie dotyczące dostępu MŚP do technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych występują również w największych ośrodkach miejskich, zwłaszcza na 
obszarach upośledzonych.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 176
Artykuł 5 punkt 3, część wprowadzająca

3) dostęp, poza największymi ośrodkami 
miejskimi, do usług transportowych i 
telekomunikacyjnych świadczonych we 
wspólnym interesie gospodarczym, a w 
szczególności:

3) dostęp do usług transportowych i 
telekomunikacyjnych świadczonych we 
wspólnym interesie gospodarczym, w tym: 

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyficzne cechy gospodarcze i społeczne każdego terytorium oraz ich 
różne potencjały rozwoju i potrzeby, należy zapewnić większą elastyczność przy określaniu 
konkretnych środków w różnych regionach i obszarach lokalnych w kontekście trzech 
priorytetów przewidzianych w ramach interwencji EFRR.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 177
Artykuł 5 punkt 3, część wprowadzająca

3) dostęp, poza największymi ośrodkami 3) dostęp, w szczególności osób 
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miejskimi, do usług transportowych i 
telekomunikacyjnych świadczonych we 
wspólnym interesie gospodarczym, a w 
szczególności:

niepełnosprawnych oraz innych społecznie 
wykluczonych osób, poza największymi 
ośrodkami miejskimi, do usług 
transportowych i telekomunikacyjnych 
świadczonych we wspólnym interesie 
gospodarczym, a w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

EFRR jest podstawowym narzędziem zmniejszania i łagodzenia skutków wykluczenia 
społecznego osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności 
poprzez promowanie i tworzenie środowiska dostępnego dla osób niepełnosprawnych. 
Dostępność jest decydującą i centralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i musi być uznana za jeden z priorytetów.  Przy rozpatrywaniu rozwoju 
obszarów miejskich szczególną uwagę należy zwrócić na osoby społecznie wykluczone, 
zwłaszcza w planowaniu obszarów miejskich. Dostępność środowiska miejskiego dla osób 
niepełnosprawnych jest sprawą najwyższej wagi.

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 178
Artykuł 5 ustęp 3, część wprowadzająca

3) dostęp, poza największymi ośrodkami
miejskimi, do usług transportowych i 
telekomunikacyjnych świadczonych we 
wspólnym interesie gospodarczym, a w 
szczególności:

3) dostęp do usług transportowych i 
telekomunikacyjnych świadczonych we 
wspólnym interesie gospodarczym, a w 
szczególności:

Or. nl

Uzasadnienie

Nawet w ośrodkach miejskich, inicjatywy dotyczące np. technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Ze względu na nasilenie 
procesów urbanizacyjnych, niepożądane byłoby wykluczenie zastosowania podobnych 
środków na tych obszarach. Poza tym termin „największe obszary miejskie” nie precyzuje 
dostatecznie, które obszary kwalifikują się do pomocy.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 179
Artykuł 5 ustęp 3 litera a)
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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 oraz poprzecznych połączeń 
lotniczych między lotniskami pierwszej i 
drugiej klasy, a także poprzez promowanie 
regionalnych i lokalnych sieci żeglugi 
śródlądowej morskich połączeń z wyspami, 
zwłaszcza niewielkimi;

Or. es

Uzasadnienie

Dla rozwoju tych regionów istotne znaczenie ma możliwość tworzenia i polepszania 
wewnętrznej komunikacji oraz ułatwienie wzajemnej wymiany między obszarami położonymi 
w dalszej odległości od głównych ośrodków rozwoju.

Poprawkę złożył Richard Howitt

Poprawka 180
Artykuł 5 punkt 3 litera a a) (nowa)

aa) zapewnianie stabilnego i 
zrównoważonego wzrostu zatrudnienia w 
obszarach doświadczających szybkiej 
ekspansji, rozwój infrastruktury związanej z 
zatrudnieniem w celu zaspokojenia 
zapotrzebowania na przyspieszony rozwój w 
obszarach docelowych poprzez rozwój sieci 
biznesowej i grup biznesowych, ośrodków i 
usług dla tworzenia i ekspansji MŚP, oraz 
instrumentów finansowych dla 
promowania przedsiębiorczości i innowacji;

Or. en

Uzasadnienie

Regiony muszą borykać się z dodatkowym obciążeniem – chodzi o zapewnienie infrastruktury 
związanej z bezrobociem w celu dostosowania rozwoju związanego z celami określonymi w 
Lizbonie, gdyż regiony muszą wspierać wzrost ilości miejsc pracy w regionie, prognozowany 
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w oparciu o wartości bazowe. Rozporządzenia czynią niewiele odniesień do Strategii 
Lizbońskiej. Istniejące odniesienia wskazują potrzebę skoncentrowania się na wspieraniu 
gospodarek najmniej uprzywilejowanych. Plan na rzecz Trwałych Społeczności wyznacza 
ambitne cele dla regionów. Niedostosowanie reformy Funduszy Strukturalnych do Planu 
byłoby straconą szansą.

Poprawkę złożyły Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Poprawka 181
Artykuł 5 punkt 3 litera b)

b) promowanie dostępu oraz skutecznego 
wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych przez MŚP poprzez 
wspieranie dostępu do sieci, tworzenie 
publicznych stanowisk internetowych, 
zapewnianie wyposażenia oraz rozwój usług 
i aplikacji.

b) promowanie dostępu oraz skutecznego 
wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych przez MŚP poprzez 
wspieranie dostępu do sieci, tworzenie 
publicznych stanowisk internetowych, 
zapewnianie wyposażenia oraz rozwój usług 
i aplikacji, w tym, w szczególności 
opracowywanie planów działania na rzecz 
małych przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla 
wszystkich przedsiębiorstw. Zapewnieniu takiego dostępu sprzyjałyby specjalne środki 
przeznaczone dla małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 182
Artykuł 5 ustęp 3 litera b)

b) promowanie dostępu oraz skutecznego 
wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych przez MŚP poprzez 
wspieranie dostępu do sieci, tworzenie 
publicznych stanowisk internetowych, 
zapewnianie wyposażenia oraz rozwój usług 
i aplikacji.

b) promowanie dostępu oraz skutecznego 
wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych przez MŚP poprzez
budowę infrastruktury w najbardziej 
oddalonych regionach oraz wspieranie 
dostępu do sieci, tworzenie publicznych 
stanowisk internetowych, zapewnianie 
wyposażenia oraz rozwój usług i aplikacji.

Or. el
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Uzasadnienie

Fakt, że w najbardziej oddalonych regionach istnieje infrastruktura, nie wyklucza możliwości 
rozwijania przez takie regiony innych form zatrudnienia takich jak telepraca.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 183
Artykuł 5 punkt 3 litera b a) (nowa)

ba) opracowywanie kompleksowych planów 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich przeżywających kryzys, średnich i 
małych miast pełniących funkcję ośrodków 
centralnych i peryferyjnych obszarów 
miejskich oraz poprawianie relacji między 
miastami a strefami przyległymi:
i) połączenie środków z różnych dziedzin: 
gospodarki, zatrudnienia, spraw 
społecznych, placówek akademickich i 
edukacyjnych, kultury, planowania 
przestrzennego oraz rekultywacji 
nieużytków, ochrony środowiska 
naturalnego, transportu oraz pozostałej 
infrastruktury technicznej;
ii) funkcje usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym w relacjach między 
miastami a strefami przyległymi;
iii) budowa infrastruktury w skali 
odpowiadającej potrzebom rozwoju 
lokalnego i zwiększenia zatrudnienia, 
wspieranie zakładów świadczących usługi 
sąsiedzkie w celu tworzenie nowych miejsc 
pracy, z wyłączeniem środków 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS);
iv) wzmacnianie lokalnego i regionalnego 
partnerstwa oraz forów zajmujących się 
sprawami rozwoju, w celu zapewnienia 
bezpośredniego udziału społeczeństwa;
v) prowadzenie innowacyjnych i 
eksperymentalnych projektów pilotażowych 
i demonstracyjnych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju obszarów 



PE 357.528v01-00 86/1 AM\562438PL.doc

PL

miejskich.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma związek z rozwojem miast, o którym mowa w art. 8 i wymaga wprowadzenia 
specjalnych środków, dlatego należy poszerzyć i szczegółowo opisać zakres zaangażowania 
EFRR.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 184
Artykuł 5 punkt 3 litera b a) (nowa)

da) zapewnianie bezpośredniego wsparcia 
dla inwestycji w MŚP, sprzyjających 
tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Or. de

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 185
Artykuł 5 ustęp 3 a) (nowy)

3 bis) Recuperación  de áreas urbanas:
a) dotación y mejora de equipamientos 
sociales para uso colectivo;
b) fomento del desarrollo sostenible 
urbano, especialmente en lo que se refiere 
a la mejora de la eficiencia energética, el 
ahorro de agua, reciclaje de residuos y 
mayor dotación de los espacios verdes, así 
como la mejora de los ya existentes; 
c) rehabilitación urbanística y dotación de 
infraestructuras que permita el fomento de 
la actividad económica y el acceso a las 
nuevas tecnologías de la sociedad de la 
información;
d) mejora de la accesibilidad, fomento del 
transporte público y supresión de las 
barreras arquitectónicas. 
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Or. es

Uzasadnienie

Aby zrealizować określone w strategii z Lizbony i Göteborga cele w zakresie badań i rozwoju, 
należy również wspierać tworzenie wysokiej jakości ośrodków badawczych i 
technologicznych.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 186
Artykuł 5 ustęp 3 b) (nowy)

3b. Pomoc dla obszarów, na których 
występują szczególne utrudnienia lub 
przeszkody naturalne:
a) poprawa infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej w celu występujących 
na tych obszarach problemów z dostępem ;
b) wspieranie działalności gospodarczej, w 
której wykorzystywany jest miejscowy 
potencjał takich obszarów (poprawa 
infrastruktury turystycznej, produkty 
rzemieślnicze etc.);
c) działania na rzecz poprawy środowiska 
naturalnego

Or. es

Uzasadnienie

Aby zrealizować określone w strategii z Lizbony i Göteborga cele w zakresie badań i rozwoju, 
należy również wspierać tworzenie wysokiej jakości ośrodków badawczych i 
technologicznych.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 187
Artykuł 6 ustęp -1 i -1 a (nowy)

Wszystkie regiony położone wzdłuż 
wewnętrznych granic lądowych Wspólnoty, 
niektóre z regionów położonych wzdłuż 
zewnętrznych granic lądowych Wspólnoty 
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oraz niektóre regiony położone wzdłuż 
granic morskich Wspólnoty kwalifikują się 
do współpracy transgranicznej. Celem 
takiej współpracy jest promowanie 
wspólnego rozwiązywania wspólnych 
problemów przez sąsiadujące władze, takich 
jak rozwój miast, wsi i regionów 
nadmorskich, a także rozwój stosunków 
gospodarczych i sieci powiązań MŚP.
Odnośnie do działań propagujących 
współpracę ponadnarodową zachęca się 
Państwa Członkowskie i regiony do oceny 
przydatności i skuteczności istniejących 13 
stref współpracy ponadnarodowej 
(określonych w INTERREG IIIB) w świetle 
rozszerzenia UE. Celem takiej oceny jest 
określenie, wspólnie z Komisją, ilości stref 
współpracy przygranicznej wykazujących 
się wystarczającą spójnością, w których 
występuje wspólnota interesów i szans, 
które należy rozwijać. Przewiduje się, że 
współpraca taka będzie koncentrować się 
na priorytetach strategicznych o 
charakterze ponadnarodowym, jak 
działalność badawczo- rozwojowa, 
środowisko naturalne, ograniczanie ryzyka 
i zintegrowane zarządzanie zasobami 
wodnymi.

Or. de

Uzasadnienie

W okresowym sprawozdaniu Hatzidakisa oraz dokumencie roboczym Favy (poprawka 24, 
dotycząca art. 6) podkreślono potrzebę wyraźnego przypomnienia europejskich priorytetów i 
ogólnych zasad. Powyższy tekst, pochodzący z ogólnych zasad dla Funduszy Strukturalnych, 
należało powtórzyć, aby zapobiec rozbieżnym interpretacjom w poszczególnych państwach, 
co zagroziłoby realizacji europejskich priorytetów i celów. Zasady ogólne mają formę 
rozporządzenia Rady, natomiast rozporządzenie w sprawie EFRR jest wspólnym 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 188
Artykuł 6
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W ramach celu, jakim jest „europejska 
współpraca terytorialna”, EFRR skupia 
swoje działania pomocowe na:

W ramach celu, jakim jest „europejska 
współpraca terytorialna”, EFRR skupia 
swoje działania pomocowe na
zintegrowanym i zrównoważonym rozwoju 
terytorialnym w drodze:

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważony rozwój powinien mieć kluczowe znaczenie dla EFRR.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 189
Artykuł 6 punkt 1

1) rozwoju transgranicznych działań 
społeczno-gospodarczych poprzez realizację 
wspólnej strategii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego, a w szczególności 
poprzez:

1) rozwoju transgranicznych działań 
społeczno-gospodarczych poprzez realizację 
wspólnej strategii na rzecz jednolitego i 
zrównoważonego rozwoju regionów 
transgranicznych, a w szczególności 
poprzez:

a) wspieranie przedsiębiorczości oraz, w 
szczególności, rozwoju MŚP, turystyki, 
kultury oraz handlu transgranicznego;

a) wspieranie transgranicznego handlu i 
struktur gospodarczych, przedsiębiorczości
oraz, w szczególności, rozwoju MŚP, 
turystyki, kultury oraz wyższej edukacji, a 
także infrastruktury i działalności 
badawczej;

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

b) wspieranie działań na rzecz ochrony i 
wspólnego zarządzania środowiskiem oraz 
wspólnego ograniczania ryzyka;
ba) wspieranie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich;

c) likwidację izolacji poprzez poprawę 
dostępu do usług i sieci transportowych, 
informacyjnych i komunikacyjnych, a także 
transgranicznych systemów dostaw wody i 
energii oraz zagospodarowania odpadów; 
oraz

d) likwidację izolacji poprzez poprawę 
dostępu do usług i sieci transportowych, 
informacyjnych i komunikacyjnych, a także 
transgranicznych systemów dostaw wody i 
energii oraz zagospodarowania odpadów; 

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

e) rozwój współpracy, zdolności oraz 
wspólnego wykorzystywania infrastruktur, 
w szczególności w sektorach takich jak 
opieka zdrowotna, kultura i edukacja.
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ea) opracowywanie kompleksowych planów 
zrównoważonego rozwoju „miast 
bliźniaczych” (które dzieli wyłącznie 
granica) oraz poprawę ich relacji z 
obszarami sąsiadującymi.

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, a także 
wspólnym wykorzystywaniu kadr i innych 
zasobów na potrzeby BRT.

W ramach operacyjnego programu 
współpracy transgranicznej na podstawie 
ust. 1 a, ograniczona część środków może, 
w formie ogólnych subwencji, zostać 
przeznaczona na powołanie funduszu 
finansującego realizowane na małą skalę 
działania z udziałem podmiotów lokalnych. 
Za działania na niewielką skalę uznaje się 
działania, których koszty nie przekraczają 
300.000 EUR. 

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do ostatniego ustępu - fundusz taki funkcjonuje w ramach INTERREG III A w 
bieżącym okresie finansowania. Przyczynia się on znacząco do budowania więzi między 
sąsiadującymi regionami, co stanowi zasadniczy warunek wstępny dla udanej realizacji 
operacyjnego programu współpracy transgranicznej.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 190
Artykuł 6 punkt 1

1) rozwoju transgranicznych działań 
społeczno-gospodarczych poprzez realizację 
wspólnej strategii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego, a w szczególności 
poprzez:

1) rozwoju transgranicznych działań 
społeczno-gospodarczych, w tym działania 
wykraczające poza granice państw 
wyspiarskich, poprzez realizację wspólnej 
strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, a w szczególności poprzez: 

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa wyspiarskie borykają się ze szczególnymi trudnościami przy tworzeniu i rozwijaniu 
współpracy z sąsiadującymi Państwami Członkowskimi z powodu naturalnych utrudnień 
geograficznych. Wyłączenie z całego obszaru działalności w ramach Współpracy 
Terytorialnej jest nie do przyjęcia.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 191
Artykuł 6 ustęp 2, część wprowadzająca

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem 
następujących priorytetów:

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej lub wielostronnej pomiędzy 
regionami morskimi, poprzez finansowanie 
sieci oraz działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, 
z uwzględnieniem następujących 
priorytetów:

Or. es

Uzasadnienie

Współpraca między regionami morskimi może mieć również charakter wielostronny.

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 192
Artykuł 6 punkt 1 litera a)

a) wspieranie przedsiębiorczości oraz, w 
szczególności, rozwoju MŚP, turystyki, 
kultury oraz handlu transgranicznego;

a) wspieranie przedsiębiorczości oraz, w 
szczególności, rozwoju MŚP, turystyki, 
kultury, uprawiania sportu oraz handlu 
transgranicznego;

Or. de

Uzasadnienie

Również sport może znacząco przyczynić się do europejskiej współpracy terytorialnej.
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Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Poprawka 193
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 
wspólnego ograniczania ryzyka związanego 
z zarządzaniem kryzysowym;

Or. de

Uzasadnienie

Zarządzanie kryzysowe ma ewidentnie wymiar transgraniczny, dlatego powinno zostać objęte 
środkami EFRR.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 194
Artykuł 6 punkt 1 litera c)

c) likwidację izolacji poprzez poprawę 
dostępu do usług i sieci transportowych, 
informacyjnych i komunikacyjnych, a także 
transgranicznych systemów dostaw wody i 
energii oraz zagospodarowania odpadów; 
oraz

c) likwidację izolacji poprzez poprawę 
dostępu do usług i sieci transportowych, 
informacyjnych i komunikacyjnych, a także 
transgranicznych systemów dostaw wody i 
energii oraz zagospodarowania odpadów, 
oraz ulepszonej łączności transgranicznej 
regionów morskich; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Ważną sprawą jest podkreślenie „transgranicznej” współpracy między regionami morskimi 
oraz „międzynarodowej” współpracy (art. 6 pkt 2).

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 195
Artykuł 6 ustęp 1, część końcowa

Ponadto EFRR może brać udział w 
promowaniu integracji transgranicznych 
rynków pracy, lokalnych inicjatyw w 

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

lokalnych inicjatyw w zakresie zatrudnienia, 
równości szans, szkoleń i integracji 
społecznej, a także wspólnym 
wykorzystywaniu kadr i innych zasobów na 
potrzeby BRT.

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja trwałych społeczności powinna zostać zawarta w działalności transgranicznej.

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 196
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 infrastruktur, 
w szczególności w sektorach takich jak 
opieka zdrowotna, kultura, sport i edukacja.

Or. de

Uzasadnienie

Również sport może znacząco przyczynić się   do europejskiej współpracy terytorialnej.

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 197
Artykuł 6 ustęp 1 litera d a) (nowa)

da) poprzez zwalczanie przestępczości i 
ochronę granic

Or. el

Uzasadnienie

Bezwzględnie konieczne jest uwzględnienie w ramach priorytetów EFRR służących 
zapewnieniu „europejskiej współpracy terytorialnej” potrzeby zwalczania przestępczości i 
ochrony granic, ponieważ kwestie te są bezpośrednio związane z celami, do których dąży UE 
w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ponadto, zjawiska te negatywnie 
oddziałują na rozwój regionalny oraz klimat inwestycyjny.
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Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 198
Artykuł 6 punkt 1 litera d a) (nowa)

da) promowanie zdecentralizowanego 
modelu zarządzania INTERREG.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 199
Artykuł 6 punkt 2

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem 
następujących priorytetów:

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi,
zgodnej z „planem działania na rzecz 
bliższego sąsiedztwa” poprzez finansowanie 
sieci oraz działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, 
z uwzględnieniem następujących 
priorytetów:

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z komunikatem Komisji - Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i 
społecznej (COM(2004)0107).

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 200
Artykuł 6 punkt 2, część wprowadzająca
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2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem 
następujących priorytetów:

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej pomiędzy Państwami 
Członkowskimi, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem 
następujących priorytetów:

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że współpraca międzynarodowa odnosi się jedynie do Państw 
Członkowskich. W innym wypadku artykuł ten mógłby być interpretowany w taki sposób, że 
możliwe jest uczestnictwo krajów trzecich we współpracy międzynarodowej 
współfinansowanej przez EFRR. Taki stan rzeczy byłby w sprzeczności z celem polityki 
spójności, czyli pomocą Państwom Członkowskim.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 201
Artykuł 6 ustęp 2

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem 
następujących priorytetów:

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej lub wielostronnej pomiędzy 
regionami morskimi, poprzez finansowanie 
sieci oraz działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu, 
z uwzględnieniem następujących 
priorytetów:

Or. es

Uzasadnienie

Współpraca między regionami morskimi może mieć również charakter wielostronny.

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 202
Artykuł 6 punkt 2, zdanie wprowadzające

2) ustanowienie i rozwój współpracy 2) ustanowienie i rozwój współpracy 
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międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem 
następujących priorytetów:

międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem, w 
szczególności, następujących priorytetów:

Or. de

Uzasadnienie

Priorytety, jakie zaproponowała Komisja, zostały zdefiniowane zbyt wąsko i nie uwzględniają 
w wystarczającym stopniu bardzo zróżnicowanych uwarunkowań geograficznych, potrzeb 
poszczególnych regionów, ani praktycznych możliwości działania w różnych częściach 
Europy.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 203
Artykuł 6 punkt 2

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem 
następujących priorytetów:

2) ustanowienie i rozwój współpracy 
międzynarodowej, w tym współpracy 
dwustronnej pomiędzy regionami morskimi, 
poprzez finansowanie sieci oraz działań 
sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, z uwzględnieniem w 
szczególności następujących priorytetów:

Or. de

Uzasadnienie

Priorytety jakie zaproponowała Komisja zostały zdefiniowane zbyt wąsko i nie uwzględniają 
w wystarczającym stopniu bardzo zróżnicowanych uwarunkowań geograficznych, potrzeb 
poszczególnych regionów ani praktycznych możliwości działania w różnych częściach 
Europy.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 204
Artykuł 6 ustęp 2 litera b)

b) poprawa dostępności, w tym inwestycje w 
transgraniczne sektory sieci 

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

transeuropejskich, poprawa dostępu na 
poziomie lokalnym i regionalnym do sieci i 
platform międzynarodowych, polepszenie 
współpracy systemów krajowych i 
regionalnych oraz promowanie 
zaawansowanej logistyki, technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych;

Or. es

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 205
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 
komunikacyjnych i informacyjnych;

b) poprawa dostępności, w tym inwestycje w 
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 
komunikacyjnych i informacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Transeuropejskie Sieci Transportowe są, jak wskazuje ich nazwa, międzynarodowe, i 
wszystkie odcinki sieci, a nie tylko elementy transgraniczne, mają kluczowe znaczenie.

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Poprawka 206
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 

c) zapobieganie ryzyku i zmianom 
klimatycznym, w tym promowanie 
bezpieczeństwa morskiego i ochrony przed 
powodziami, zanieczyszczeniem wód 
morskich i śródlądowych, zapobieganie i 
ochrona przed erozją, trzęsieniem ziemi oraz 
lawinami, jak również różnorodności 
biologicznej, zarządzania ochroną 
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międzynarodowej, systemy odwzorowania 
wspólnego ryzyka oraz opracowanie 
wspólnych instrumentów badania, 
zapobiegania, monitorowania i kontroli 
ryzyka naturalnego i technologicznego.

środowiska oraz zrównoważonej produkcji 
energii. 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.

Or. en

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 207
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 morskiego i ochrony przed 
powodziami, zmianami klimatycznymi, 
zanieczyszczeniem wód morskich i 
śródlądowych, zapobieganie i ochrona przed 
erozją, trzęsieniem ziemi, cyklonami 
tropikalnymi, wybuchami wulkanów, 
lawinami, pożarami lasów i pustynnieniem. 
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.

Or. fr

Uzasadnienie

Również cyklony tropikalne stanowią duże zagrożenie w niektórych regionach peryferyjnych 
Unii Europejskiej.
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Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender

Poprawka 208
Artykuł 6 ustęp 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 morskiego i ochrony przed 
powodziami, suszami, zmianami 
klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem wód 
morskich i śródlądowych, zapobieganie i 
ochrona przed erozją, trzęsieniem ziemi, 
wybuchami wulkanów, lawinami, pożarami 
lasów i pustynnieniem. 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.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by powyższa lista czynników ryzyka była jak najbardziej kompletna i 
uwzględniała wszystkie zagrożenia.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 209
Artykuł 6 ustęp 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 

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

Or. el

Uzasadnienie

Przyjmując założenia stojące u podstaw wniosków waszego sprawozdawcy, również tajfuny 
mogą spowodować ogromne zniszczenia. Niestety zdarzały się przypadki, kiedy wskutek 
niedbalstwa lub zaniechania kontroli, badania naukowe spowodowały zagrożenie dla 
środowiska naturalnego.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 210
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 morskiego i ochrony przed 
powodziami, zmianami klimatycznymi, 
zanieczyszczeniem wód morskich i 
śródlądowych oraz zapobieganie i ochrona 
przed erozją, także linii brzegowej, przed 
zdarzeniami hydrologicznymi, trzęsieniem 
ziemi, wybuchami wulkanów, lawinami, 
pożarami lasów i pustynnieniem. 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.

Or. it

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest dodanie szeregu innych zagrożeń, które stanowią poważny 
problem w wielu Państwach Członkowskich, dlatego należy umieścić je na wstępnej liście, 
aby zostały objęte priorytetami europejskiej współpracy terytorialnej.
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 211
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 i zmianom 
klimatycznym, 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, a 
także opracowanie instrumentów 
usprawniających zarządzanie ochroną 
środowiska i zrównoważoną produkcję 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka środowiskowa Unii przykłada szczególną wagę do zwalczania zmian klimatycznych, 
dlatego też problem ten powinien stać się kluczowy również dla Polityki Spójności Unii. 
Opracowanie instrumentów usprawniających zarządzanie ochroną środowiska i 
zrównoważoną produkcją energii może wnieść wkład w ten cel.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 212
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 

d) tworzenie sieci naukowo-technicznych 
zajmujących się kwestiami 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
międzynarodowych, w tym także 
ustanawianie sieci współpracy ośrodków 
akademickich, umożliwiając tym samym ich 
efektywne włączenie w europejski obszar 
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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.

badawczy, 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.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z komunikatem Komisji COM(2002)0565 z dnia 16 października 2002 r.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 213
Artykuł 6 ustęp 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 zmniejszaniem 
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.

Or. es
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 214
Artykuł 6 punkt 2 litera d a) (nowa)

da) zrównoważony rozwój przestrzenny, 
zwiększona współpraca i wspólne działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
lepszego zrozumienia struktur 
terytorialnych, tendencje rozwoju oraz 
konsekwencje przestrzenne przyszłej roli 
regionów w gospodarkach europejskich i 
globalnych, które będą podbudowane 
spójnym i policentrycznym układem 
uzupełniających się metropolii, miast, 
obszarów wiejskich, regionów 
przybrzeżnych i peryferyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o sukces, jaki odniósł obecny program Interreg IIIB, cel „europejska współpraca 
terytorialna” EFRR powinien objąć szerszy zakres tematów niż te obecnie proponowane. 
Dlatego też poprawki te proponują włączenie dodatkowych obszarów do współpracy między 
partnerami europejskimi.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 215
Artykuł 6 punkt 2 litera d b) (nowa)

db) ochrona zasobów naturalnych i 
dziedzictwa kulturowego, ochrona i 
poprawa stanu środowiska naturalnego 
regionów, zachowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego oraz ochrona i poprawa stanu 
obszarów zabudowanych i dziedzictwa 
kulturowego, opracowanie efektywnych, 
zintegrowanych i długofalowych strategii 
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
osiągnięcia pełniejszego obrazu zasobów 
naturalnych i dziedzictwa kulturowego, a 
także sposobów, w jakie mogą być one z 
powodzeniem uwzględnione w strategiach 
międzynarodowych.
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Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o sukces, jaki odniósł obecny program Interreg IIIB, cel „europejska współpraca 
terytorialna” EFRR powinien objąć szerszy zakres tematów niż te obecnie proponowane. 
Dlatego też poprawki te proponują włączenie dodatkowych obszarów do współpracy między 
partnerami europejskimi.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 216
Artykuł 6 punkt 2 litera d c) (nowa)

dc) współpraca przy zagadnieniach 
związanych z regionami morskimi, w tym 
rozwój sieci portów, usługi transportu 
morskiego, połączenia gospodarcze 
pomiędzy portami oraz połączenia pomiędzy 
portami i ich zapleczem na lądzie.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o sukces, jaki odniósł obecny program Interreg IIIB, cel „europejska współpraca 
terytorialna” EFRR powinien objąć szerszy zakres tematów niż te obecnie proponowane. 
Dlatego też poprawki te proponują włączenie dodatkowych obszarów do współpracy między 
partnerami europejskimi.

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 217
Artykuł 6 punkt 2 akapit 2 (nowy)

Komisja zapewnia, że przy definiowaniu i 
wyznaczaniu granic ponadnarodowych 
stref kwalifikujących się do uzyskania 
wsparcia w ramach celu „europejska 
współpraca terytorialna”, przyjęte zostanie 
zintegrowane podejście obszarowe, w celu 
stworzenia obszarów współpracy o większej 
spójności, bardziej sprzyjających realizacji 
prawdziwych projektów rozwoju 
terytorialnego.
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Or. fr

Uzasadnienie

Przy definiowaniu i wyznaczaniu granic stref współpracy ponadnarodowej nie należy 
kierować się wyłącznie administracyjnymi granicami poszczególnych Państw Członkowskich, 
lecz dążyć do stworzenia terytorialnie spójnych obszarów, w których wspólnym i istotnym 
interesie leży wzajemna współpraca.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 218
Artykuł 6 punkt 2 litera d a) (nowa)

da) współpraca w dziedzinie 
przedsiębiorczości i rozwoju MŚP, a także 
w sektorach turystyki, kultury, 
wykształcenia i zdrowia oraz we wspieraniu 
trwałych społeczności.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoże to osiągnąć cele z Lizbony.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 219
Artykuł 6 punkt 2 litera d b) (nowa)

db) zagadnienia związane z miejskim i 
wiejskim planowaniem przestrzennym o 
wyraźnym wymiarze międzynarodowym, 
przewidziane w Europejskiej Perspektywie 
Rozwoju Przestrzennego.

Or. en

Uzasadnienie

Zagadnienia te stanowią fundamentalną część Europejskiej Perspektywy Rozwoju 
Przestrzennego oraz temat priorytetowy, w odniesieniu do którego w ramach obecnych 
programów poczynione zostały znaczące postępy.
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Poprawkę złożył Thijs Berman

Poprawka 220
Artykuł 6 ustęp 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 
opracowywanie wspólnych projektów z 
jednej lub więcej dziedzin polityki, 
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.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy zwiększyć współpracę, a dobrym na to sposobem jest zachęcanie do opracowywania 
wspólnych projektów w różnych dziedzinach polityki zamiast ograniczać się do wymiany 
doświadczeń i tworzenia sieci.

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 221
Artykuł 6 ustęp 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 
wspólne opracowywanie i wdrażanie 
projektów przez różne regiony, 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 
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analizy wspólnotowych tendencji rozwoju.

Or. nl

Uzasadnienie

Podobnie jak wzajemne konsultacje w celu lepszej współpracy, wspólne podejście w zakresie 
opracowywania i realizacji projektów przyczyni się do lepszych rezultatów współpracy 
międzyregionalnej. Dlatego nie można pominąć działań tego rodzaju. Zob. również poprawkę 
nr 7 autorstwa sprawozdawcy.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 222
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) rozwój współpracy międzyregionalnej 
oraz 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, 
9, 10 i 11, 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.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach celu „europejska współpraca terytorialna” należy wspierać również współpracę 
międzyregionalnej.

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 223
Artykuł 6 punkt 3

3) wzmacnianie skuteczności polityki 
regionalnej poprzez promowanie współpracy 
w ramach sieci i wymiany doświadczeń 

3) rozwój współpracy międzyregionalnej 
oraz wzmacnianie skuteczności polityki 
regionalnej poprzez promowanie współpracy 
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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.

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, 
9, 10 i 11, 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.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach celu „europejska współpraca terytorialna” należy uwzględnić współpracę 
pomiędzy regionami, ponieważ, jeżeli ma ona polegać wyłącznie na wspólnym zarządzaniu 
programami w ramach celów „konwergencja” oraz „konkurencyjność regionalna i 
zatrudnienie”, regiony, które nie kwalifikują się do realizacji tych celów zostaną pozbawione 
możliwości udziału we współpracy międzyregionalnej. Poza tym możliwość nawiązywania 
takiej współpracy należy zapewnić również obszarom wiejskim, obszarom zależnym od 
rybołówstwa oraz obszarom charakteryzującym się występowaniem naturalnych utrudnień i 
regionom peryferyjnym.

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 224
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 publicznych, szczególnie w 
odniesieniu do zagadnień, o których mowa 
w art. 4 ust. 4 i 5 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecne sformułowanie jest zbyt ograniczające.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 225
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 
partnerów, o których mowa w art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1260/99, 
szczególnie w odniesieniu do zagadnień, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8 
niniejszego rozporządzenia, 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.

Or. de

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 226
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, wymiany doświadczeń i 
realizacji projektów wśród władz 
regionalnych i lokalnych, szczególnie w 
odniesieniu do zagadnień, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8, 9, 10 i 11, 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.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy wyjaśnieniu tego artykułu i podkreśleniu znaczenia realizowania 
projektów w dziedzinie współpracy terytorialnej.

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 227
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) rozwój współpracy międzyregionalnej 
oraz 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, 
9, 10 i 11, 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.

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest uwzględnienie współpracy międzyregionalnej w ramach celu „współpraca 
terytorialna".

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 228
Artykuł 7 litera a) i b)

a) VAT; a) tekst zostaje skreślony
b) odsetki od zadłużenia; b) odsetki od zadłużenia oraz inne opłaty i 

koszty poniesione w związku z zadłużeniem, 
chyba że zadłużenie spowodowane jest 
zwłoką związaną z zawieszeniem płatności 
przez Komisję w oczekiwaniu na 
wyjaśnienie przepisów, a obawy Komisji 
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okażą się w późniejszym czasie 
bezpodstawne.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach Komisja zawieszała płatności, co powodowało zadłużenie 
projektów rozpoczętych w dobrej wierze. Jeżeli obawy Komisji okażą się bezpodstawne, 
uczestnicy projektu nie powinni być zmuszani do ponoszenia kosztów zadłużenia, które 
ponieśli bez własnej winy.

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Poprawka 229
Artykuł 7

Zasady kwalifikowania wydatków 
Następujące rodzaje wydatków nie 
kwalifikują się do wsparcia z EFRR:
a) VAT;
b) odsetki od zadłużenia;
c) zakup gruntów na kwotę powyżej 10% 
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;
d) mieszkalnictwo;
e) likwidacja elektrowni atomowych.

Zasady kwalifikowania wydatków 
Następujące rodzaje wydatków nie 
kwalifikują się do wsparcia z EFRR:
a) podlegający zwrotowi VAT; 
b) odsetki od zadłużenia;
c) zakup gruntów na kwotę powyżej 10% 
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;
d) mieszkalnictwo, z wyjątkiem 
mieszkalnictwa socjalnego i kosztów 
uzbrojenia komunalnego terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe;
e) likwidacja elektrowni atomowych.

Or. pl

Poprawkę złożył Alain Hutchinson

Poprawka 230
Artykuł 7 litera d)

d) mieszkalnictwo; d) mieszkalnictwo, z wyjątkiem wydatków 
związanych z remontami mieszkań 
socjalnych;

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią rozporządzeń, do głównych celów, jakie zamierza zrealizować Komisja 
dzięki obecnej reformie Funduszy Strukturalnych zalicza się zrównoważony rozwój i 
obniżenie wydatków na energię.

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 231
Artykuł 7

Następujące rodzaje wydatków nie 
kwalifikują się do wsparcia z EFRR:
a) VAT;

b) odsetki od zadłużenia;

c) zakup gruntów na kwotę powyżej 10% 
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;

d) mieszkalnictwo;

e) likwidacja elektrowni atomowych.

Następujące rodzaje wydatków nie 
kwalifikują się do wsparcia z EFRR:
a) podlegający zwrotowi VAT;

b) odsetki od zadłużenia;

c) zakup gruntów na kwotę powyżej 10% 
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;

d) budowa nowych mieszkań;

e) likwidacja elektrowni atomowych.

Or. en

Uzasadnienie

1. Dyskwalifikowanie podatku VAT zwiększa realne koszty projektów zainicjowanych w 
ramach pomocy strukturalnej. Rosnące koszty mogą stanowić realną przeszkodę na drodze 
realizacji projektów oraz obniżyć zdolność do absorbowania Funduszy Strukturalnych 
(szczególnie w przypadku nowych Państw Członkowskich UE.)

2. Mobilizowanie EFRR do wspierania wydatków związanych z mieszkalnictwem w celu 
rekultywowania obszarów nieuprzywilejowanych ma bardzo duże znaczenie na nowych 
Państw Członkowskich UE, ponieważ umożliwia realizację celów rozwojowych w ramach 
programów rewitalizacji miast.

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 232
Artykuł 7 litera a)

a) VAT; a) podlegający zwrotowi VAT;  
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Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z obecną praktyką i propozycjami traktowania podatku VAT w 
projekcie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapewniłoby to 
włączenie rzeczywistych kosztów VAT do wydatków kwalifikowalnych.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 233
Artykuł 7 litera a)

a) VAT; a) podlegający zwrotowi VAT ;

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności między projektami rozporządzeń, treść art. 7 rozporządzenia o 
EFRR musi odpowiadać właściwym postanowieniom projektu rozporządzenia o Europejskim 
Funduszu Społecznym.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 234
Artykuł 7 litera a)

a) VAT; a) podlegający zwrotowi VAT;

Or. en

Uzasadnienie

Nie zgadzam się z generalnym wyłączeniem VAT z kategorii wydatków kwalifikowalnych. W 
świetle obowiązujących przepisów jedynie VAT podlegający zwrotowi jest wyłączony. 
Podmioty składające projekty i niebędące płatnikami VAT, takie jak gminy lokalne i 
regionalne, byłyby w znacznym stopniu pokrzywdzone, gdyż VAT stanowi nieodzowną część 
kosztów projektu. Ponadto stosowne byłoby zharmonizowanie zasady kwalifikowalności z 
wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie EFS, który wyłącza z wydatków 
kwalifikowalnych jedynie VAT podlegający zwrotowi.
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Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 235
Artykuł 7 litera a)

a) VAT; a) podlegający zwrotowi VAT;

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoliłoby to zapewnić, że zasada zatwierdza poprzednią i obecną praktykę dotyczącą 
programów EFRR. Byłoby to również zgodne z postanowieniami rozporządzenia w sprawie 
EFS i w ten sposób uniknięto by niezrozumiałych rozbieżności w europejskiej polityce 
spójności.

Poprawkę złożyli Rolf Berend, Markus Pieper

Poprawka 236
Artykuł 7 litera a)

a) VAT; a) podlegający zwrotowi VAT ;

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności między projektami rozporządzeń, treść art. 7 rozporządzenia o 
EFRR musi odpowiadać właściwym postanowieniom projektu rozporządzenia o Europejskim 
Funduszu Społecznym.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 237
Artykuł 7 litera a)

a) VAT; tekst zostaje skreślony

Or. pt

Uzasadnienie

W świetle doświadczeń praktycznych oraz w celu zapewnienia spójności z projektem 
przyszłego rozporządzenia o Europejskim Funduszu Społecznym konieczne wydaje się 
uznanie VAT za wydatek kwalifikujący się do wsparcia.
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 238
Artykuł 7 litera c)

c) zakup gruntów na kwotę powyżej 10% 
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;

c) zakup gruntów na kwotę powyżej 20% 
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej wskazane byłoby zachowanie obecnej stawki 20% w związku z wymaganą 
elastycznością.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 239
Artykuł 7 litera c)

c) zakup gruntów na kwotę powyżej 10% 
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;

c) zakup gruntów na kwotę powyżej 15%
całkowitej kwoty kwalifikujących się 
wydatków na rozpatrywaną działalność;

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli za kwalifikowane uznawane będą koszty zakupu gruntów stanowiące do 10% całkowitej 
kwoty wydatków, realizacja niektórych projektów może okazać się niemożliwa. Dlatego, przy 
założeniu, że prowadzone będą rygorystyczne kontrole, należy pozostawić większą swobodę 
odnośnie do wysokości kwoty kwalifikujących się wydatków na zakup gruntów, które łącznie 
nie powinny przekraczać 15% środków przeznaczonych na projekt.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 240
Artykuł 7 litera d)

d) mieszkalnictwo; d) mieszkalnictwo, z pewnymi wyjątkami, w 
tym kategorie działalności o znaczeniu 
społecznym takie jak renowacja, rozbiórka i 
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wymiana mieszkań będących stałą 
własnością publiczną (przy zapewnieniu 
własności publicznej przez co najmniej 10 
kolejnych lat) w obszarach 
zdegradowanych;

Or. en

Uzasadnienie

Kwalifikowalność wydatków na budowę lub restrukturyzację budynków mieszkalnych dla 
konkretnych najmniej społecznie uprzywilejowanych kategorii wydaje się spójne z celami 
społecznymi Spójności Europejskiej. Podstawowy argument za tym przemawiający jest taki, 
że problemy związane z mieszkalnictwem, do których podejdzie się w sposób niewłaściwy, 
doprowadziłyby do poważnych problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 241
Artykuł 7 litera d)

d) mieszkalnictwo; d) mieszkalnictwo, z wyjątkiem środków 
mających na celu zwiększenie wydajności 
energii domów w miejskich osiedlach 
budynków z prefabrykowanej wielkiej płyty, 
dla sumy nieprzekraczającej 10% ogółu 
kosztów kwalifikowalnych dla odnośnych 
programów operacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Problemy środowiskowe obszarów miejskich są ściśle związane ze słabą wydajnością energii 
w budynkach z wielkiej płyty w zdegradowanych osiedlach miejskich. Dla rozwiązania tego 
programu użyteczna byłaby możliwość współfinansowania ze środków EFRR.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 242
Artykuł 7 litera d)

d) mieszkalnictwo; d) mieszkalnictwo, z wyjątkiem środków 
mających na celu zrównoważoną renowację 
mieszkań w miejskich osiedlach budynków 
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z prefabrykowanej wielkiej płyty, dla sumy 
nie przekraczającej 10% ogółu kosztów 
kwalifikowalnych dla odnośnych 
programów operacyjnych ;

Or. en

Uzasadnienie

Budynki mieszkalne z prefabrykowanej wielkiej płyty stanowią bardzo poważny problem, 
wykraczający poza granice poszczególnych Państw Członkowskich. Pomoc UE jest konieczna 
dla rozwiązania tego problemu i uniknięcia mających obecnie miejsce zaniedbań, 
przynoszących skutki w postaci koncentracji problemów społecznych i środowiskowych w tych 
specyficznych osiedlach miejskich. Degradacja budynków mieszkalnych jest wyraźnie 
problemem europejskim, który wymaga rozwiązania na szczeblu europejskim. Niemożliwe 
jest, aby państwa i gminy były w stanie same rozwiązać ten problem. Umożliwienie 
współfinansowania ze środków EFRR byłoby w tym kontekście bardzo użyteczne.

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 243
Artykuł 7 litera d)

d) mieszkalnictwo; d) mieszkalnictwo, z wyjątkiem rewitalizacji 
wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych;

Or. en

Uzasadnienie

Rewitalizacja wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych jest głównym wyzwaniem o 
charakterze miejskim dla wielu dużych miast w całej Unii Europejskiej. Podupadłe osiedla 
nie tylko są siedliskiem wzmożonej przestępczości i stwarzają ryzyko wykluczenia 
społecznego, ale są również energochłonne i z tego powodu stwarzają problemy 
środowiskowe i powodują niewydajność. Na takie wyzwanie, jak również zapobieganie 
ryzyku, trzeba było zareagować na różnych szczeblach zarządzania europejskiego.

Poprawkę złożył Salvatore Tatarella

Poprawka 244
Artykuł 7 litera d a) (nowa)

da) budowa nowych mieszkań;
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Or. it

Uzasadnienie

Powyższe sprecyzowanie jest niezbędne, ponieważ w sytuacjach, gdy nie dąży się do 
zwiększenia zasobów mieszkaniowych, np. ramach miejskich prac remontowych, do wydatków 
kwalifikujących się do wsparcia z EFRR mogłyby zostać zaliczone koszty budowy mieszkań.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 245
Artykuł 8
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Wymiar miejski

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR 
wspiera rozwój wspólnych zintegrowanych 
strategii mających na celu ograniczenie 
zbyt wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

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 świadczenie usług na rzecz 
ludności z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…) 
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”, objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do 10% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ogólne stanowi już, że Fundusze Strukturalne powinny promować 
konkurencyjność w obszarach miejskich (i wiejskich). Regiony różnią się między sobą i to do 
regionów powinna należeć decyzja o tym, co jest dla nich stosowne.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 246
Artykuł 8 ustęp 1
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1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

1. W przypadku działania polegającego na 
zrównoważonym rozwoju miast, zgodnie z 
art. 25 ust. 4 lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) oraz art. 4 i 5 
niniejszego rozporządzenia, EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich 
oraz średnich i małych miastach pełniących 
funkcję ośrodka centralnego.

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 świadczenie usług na rzecz 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, lokalne 
zatrudnienie oraz rozwój społeczności, jak 
również świadczenie usług na rzecz ludności 
i pozostałe środki, o których mowa w art. 4 i 
5 niniejszego rozporządzenia, zgodnie ze 
zintegrowanym planem i z uwzględnieniem 
zmian struktur demograficznych.

Or. de

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 247
Artykuł 8 ustęp 1

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

1. W przypadku działania polegającego na 
zrównoważonym rozwoju miast, zgodnie z 
art. 25 ust. 4 lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii
mających na celu wzmocnienie 
zrównoważonego wzrostu oraz ograniczenie 
zbyt wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, rekultywację 
terenów poprzemysłowych oraz zachowanie 

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

i rozwój dziedzictwa historycznego i 
kulturowego przy zastosowaniu środków 
promujących innowacje i gospodarkę 
opartą na wiedzy, przedsiębiorczość, lokalne 
zatrudnienie oraz rozwój społeczności, jak 
również świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka o charakterze językowym, dotyczy gospodarki opartej na wiedzy.

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Poprawka 248
Artykuł 8 ustęp 1

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich, 
wspiera usunięcie stojących przed osobami 
niepełnosprawnymi barier w dostępie w 
środowisku miejskim oraz wymaga 
skrupulatnego przestrzegania kryteriów 
dostępności w projektach związanych z 
rozwojem obszarów miejskich 
finansowanych przez EFRR.

Or. en

Uzasadnienie

Rewaloryzacja miast nie może się udać, jeżeli grupy najmniej uprzywilejowane nie będą 
uwzględnione w polityce i planowaniu obszarów miejskich. Zwłaszcza w ramach rozwoju 
obszarów miejskich trzeba jednoznacznie rozpoznać potrzebę promowania takiego 
środowiska miejskiego, które jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
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Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 249
Artykuł 8 ustęp 1 akapit 1

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.  

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR:

- wspiera rozwój wspólnych zintegrowanych 
strategii mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich;

- wspiera usunięcie stojących przed 
osobami niepełnosprawnymi barier w 
dostępie w środowisku miejskim oraz 
wymaga skrupulatnego przestrzegania 
kryteriów dostępności w projektach 
związanych z rozwojem obszarów miejskich 
finansowanych przez EFRR.

Or. en

Uzasadnienie

Rewaloryzacja miast nie może się udać, jeżeli grupy najmniej uprzywilejowane społecznie nie 
będą uwzględnione w polityce i planowaniu obszarów miejskich.  Zwłaszcza w ramach 
rozwoju obszarów miejskich trzeba jednoznacznie rozpoznać potrzebę promowania takiego 
środowiska miejskiego, które jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 250
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 świadczenie usług na rzecz ludności 

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, zwiększenie 
wydajności energii w domach w miejskich 
osiedlach budynków z prefabrykowanej 
wielkiej płyty, rekultywację terenów 
poprzemysłowych oraz zachowanie i rozwój 
dziedzictwa historycznego i kulturowego 
przy zastosowaniu środków promujących 
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z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

przedsiębiorczość, lokalne zatrudnienie oraz 
rozwój społeczności, jak również 
świadczenie usług na rzecz ludności z 
uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do art. 7 lit. d). Uwzględniając znaczenie zwiększenia wydajności energii 
dla środowiskowego aspektu wymiaru miejskiego, powinno się umieścić wyraźne odniesienie 
do tego typu środków.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 251
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 świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, środki mające na 
celu trwałą renowację mieszkań w 
miejskich osiedlach budynków z 
prefabrykowanej wielkiej płyty,
rekultywację terenów poprzemysłowych,
zachowanie i rozwój dziedzictwa 
historycznego i kulturowego przy 
zastosowaniu środków promujących 
przedsiębiorczość, lokalne zatrudnienie oraz 
rozwój społeczności, jak również 
świadczenie usług na rzecz ludności z 
uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz: uzasadnienie do art. 7 lit. d).

Poprawkę złożyła Adriana Poli Bortone

Poprawka 252
Artykuł 8 ustęp 1 akapit 2
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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 świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, rekultywację 
terenów poprzemysłowych oraz zachowanie 
i rozwój dziedzictwa historycznego i 
kulturowego, jak również rewaloryzację 
podupadłych obszarów miejskich przy 
zastosowaniu środków promujących 
przedsiębiorczość, lokalne zatrudnienie, 
środowisko naturalne oraz rozwój 
społeczności, jak również świadczenie usług 
na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian 
struktur demograficznych. 

Or. it

Uzasadnienie

W ramach wymiaru miejskiego należy wyraźnie uwzględnić działania na rzecz rewaloryzacji 
podupadłych obszarów miejskich oraz ochrony środowiska naturalnego, zgodnie ze 
strategiami z Lizbony i Göteborga.

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 253
Artykuł 8 ustęp 1

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

1. W przypadku działania polegającego na 
zrównoważonym rozwoju miast, zgodnie z 
art. 25 ust. 4 lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu wzmocnienie 
zrównoważonego rozwoju i ograniczenie 
zbyt wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

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 świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, rekultywację 
terenów poprzemysłowych oraz zachowanie 
i rozwój dziedzictwa historycznego i 
kulturowego, a także rozwój infrastruktury 
kulturalnej i usług kulturalnych, przy 
zastosowaniu środków promujących
innowację i gospodarkę opartą na wiedzy,
przedsiębiorczość, lokalne zatrudnienie oraz 
rozwój społeczności, jak również 
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demograficznych. świadczenie usług na rzecz ludności z 
uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w infrastrukturę sportową i usługi kulturalne w znaczący sposób oddziałują na 
społeczną i gospodarczą sytuację w regionie. Tworzą one perspektywy nowych miejsc pracy i 
atrakcje turystyczne, jak również poprawiają jakość życia lokalnych mieszkańców. Właśnie z 
tego względu bardzo ważne jest umieszczenie zagadnień związanych z kulturą w tym artykule.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 254
Artykuł 8 ustęp 1 akapit 1

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

1. W przypadku działania polegającego na 
zrównoważonym rozwoju miast, zgodnie z 
art. 25 ust. 4 lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu wzmocnienie 
zrównoważonego rozwoju i ograniczenie 
zbyt wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę decydującą rolę obszarów miejskich w rozwoju regionalnym, ważne jest 
dla efektywności polityki spójności oraz ich wkładu w cele z Lizbony i Göteborga, aby 
finansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych w sposób bardziej wyraźny było związane 
z potrzebami miejskimi oraz potencjałem regionów. Można to osiągnąć poprzez 
wprowadzenie działań związanych ze zrównoważonym rozwój obszarów miejskich, które 
powinny obejmować, lecz jednocześnie wykraczać poza, środki związane z „rewaloryzacją 
miast”.

Poprawkę złożył Stavros Arnaoutakis

Poprawka 255
Artykuł 8 ustęp 1
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1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

1. W przypadku działania polegającego na 
zrównoważonym rozwoju miast, zgodnie z 
art. 25 ust. 4 lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii
mających na celu wzmocnienie 
zrównoważonego wzrostu oraz ograniczenie 
zbyt wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w aglomeracjach miejskich.

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 świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego i mieszkalnego, 
rekultywację terenów poprzemysłowych 
oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa 
historycznego i kulturowego przy 
zastosowaniu środków promujących 
innowacje i gospodarkę opartą na wiedzy, 
przedsiębiorczość, lokalne zatrudnienie oraz 
rozwój społeczności, jak również 
świadczenie usług na rzecz ludności z 
uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Or. el

Uzasadnienie

Niejednokrotnie zdarza się, że środowisko mieszkalne, które mogłoby podlegać bardzo 
korzystnemu rozwojowi, podupada z powodu skomplikowanych problemów dotykających 
określone obszary. Niezbędne jest ożywienie obszarów, na których rewaloryzacja oznaczałaby 
brak potrzeby realizacji nowych projektów infrastrukturalnych oraz takich obszarów, którym 
można przywrócić ich naturalny charakter.

Poprawkę złożyli Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan

Poprawka 256
Artykuł 8 ustęp 1 akapit 1

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 

1. W przypadku działania polegającego na 
rewaloryzacji miast, zgodnie z art. 25 ust. 4 
lit. a) oraz art. 36 ust. 4 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr (…) EFRR wspiera 
rozwój wspólnych zintegrowanych strategii 
mających na celu ograniczenie zbyt 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
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społecznych w aglomeracjach miejskich. społecznych w obszarach miejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Problemami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi należy się zająć we wszystkich 
obszarach miejskich, a nie tylko w aglomeracjach miejskich.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 257
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 świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Może to obejmować rekultywację 
środowiska naturalnego, rewitalizację 
obszarów zabudowanych, w tym renowację, 
rozbiórkę i wymianę mieszkań będących 
stałą własnością publiczną (przy 
zapewnieniu własności publicznej przez co 
najmniej 10 kolejnych lat), poprawę stanu 
środowiska w otoczeniu budynków, 
wydajność energii oraz projekty związane z 
energią odnawialną w zdegradowanych 
obszarach miejskich, rekultywację terenów 
poprzemysłowych oraz zachowanie i rozwój 
dziedzictwa historycznego i kulturowego 
przy zastosowaniu środków promujących
innowację i społeczeństwo oparte na 
wiedzy, przedsiębiorczość, lokalne 
zatrudnienie oraz rozwój społeczności, jak 
również świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie sektora mieszkaniowego w przypadku rewaloryzacji miast jest większe w nowych 
niż w starych Państwach Członkowskich, gdyż rozbiórka, wymiana i renowacja zasobów 
mieszkaniowych nie spełniających norm jest kluczowym zagadnieniem. W istocie rzeczy, 
odnowa nie może przynieść właściwych rezultatów bez znacznej restrukturyzacji zasobów 
mieszkaniowych. Druga część poprawki zamierza promować cele wyznaczone przez agendę 
lizbońską.
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Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 258
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 świadczenie usług na rzecz 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, lokalne 
zatrudnienie oraz rozwój społeczności, jak 
również świadczenie usług na rzecz ludności 
z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych i zrównoważonej 
mobilności.

Or. es

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 259
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. EFRR wspiera, między innymi, 
likwidowanie barier architektonicznych, w 
celu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym możliwości odwiedzania 
i korzystania z galerii sztuki, muzeów i 
wystaw. 

Or. it

Uzasadnienie

Wśród szczegółowych celów EFRR należy, w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym, 
uwzględnić likwidację barier architektonicznych oraz ogólny wymóg zapewnienia dostępu, 
także do ośrodków rekreacji, jako cele w pełni zgodne z zasadami i wartościami, na których 
zbudowana jest Unia.
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Poprawkę złożył Salvatore Tatarella

Poprawka 260
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 świadczenie usług na rzecz 
ludności z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Ma to służyć poprawie środowiska 
miejskiego poprzez rekultywację terenów 
poprzemysłowych oraz ochronę i rozwój 
dziedzictwa historycznego i kulturowego, 
zapewnienie właściwych środków 
promujących przedsiębiorczość, lokalne 
zatrudnienie oraz rozwój lokalnego sposobu 
życia, jak również stworzenie usług na rzecz 
obywateli z uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Or. it

Uzasadnienie

Druga część art. 8 ust. 1 została zmieniona w celu zaznaczenia, że strategie, o których mowa 
w pierwszej części ustępu mogą dotyczyć szeregu problemów, a ich celem jest ogólna 
poprawa środowiska.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 261
Artykuł 8 ustęp 2

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…) 
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest 
"regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie", objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do 10% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu. 

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…) 
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”, objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do maksymalnej 
wysokości 20% w ramach rozpatrywanego 
priorytetu.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o pozytywne doświadczenia wspólnotowej inicjatywy URBAN, EFRR powinien 
mieć możliwość finansowania środków w typie EFS w obszarach miejskich w wysokości do 
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20%, aby pozwolić obszarom miejskim określić w sposób bardziej elastyczny właściwe środki 
konieczne do podjęcia lokalnych wyzwań.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 262
Artykuł 8 ustęp 2

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…) 
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celu, jakim jest 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”, objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do 10% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu.

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…) 
finansowanie z EFRR środków 
przewidzianych w ramach celów
„konwergencja” i „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie”, objętego 
zakresem rozporządzenia (WE) nr (…) w 
sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zostają zwiększone do 20% w 
ramach rozpatrywanego priorytetu

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest umożliwienie zwiększonej pomocy finansowej EFRR, gdy jest to konieczne, dla 
należytego wdrożenia projektu podlegającego programowi operacyjnemu EFS. Poza tym nie 
istnieje odnośna przyczyna dla ograniczania tej zasady jedynie do celu „regionalna 
konkurencyjność i zatrudnienie”, gdyż wiele rodzajów działalności współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego podlega celowi „konwergencja”. Dlatego właśnie 
proponuję rozszerzenie tego również do celu „konwergencja”.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 263
Artykuł 9

Obszary wiejskie oraz obszary zależne od 
rybołówstwa

Państwa Członkowskie i regiony 
zapewniają komplementarność i spójność 
pomiędzy środkami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na mocy 
rozporządzenia (WE) nr (…) i działaniami 
współfinansowanymi przez Europejski 

tekst zostaje skreślony



AM\562438PL.doc 131/1 PE 357.528v01-00

PL

Fundusz Rybołówstwa na mocy 
rozporządzenia (WE) nr (…), z jednej 
strony, a programami współfinansowanymi 
przez EFRR z drugiej strony.

Interwencja EFRR na obszarach wiejskich 
oraz zależnych od rybołówstwa koncentruje 
się na gospodarczej dywersyfikacji tych 
regionów, w tym na:
1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności;
2) przyspieszeniu tempa rozwoju sieci i 
usług telekomunikacyjnych na obszarach 
wiejskich;
3) rozwoju nowej działalności gospodarczej 
poza sektorami rolnictwa i rybołówstwa;
4) wzmocnieniu powiązań pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi;
5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

Państwa Członkowskie i regiony 
zapewniają komplementarność i spójność 
pomiędzy działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rolnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i tymi, które
są współfinansowane przez EFRR z jednej 
strony a działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rybołówstwa z 
drugiej strony. W tym celu, w przypadku 
działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) 
Państwa Członkowskie, przygotowując 
programy operacyjne, ustalą jasne kryteria 
rozgraniczające działania, które będą 
wspierane z EFRR na mocy niniejszego 
artykułu z jednej strony od działań 
wspieranych przez Europejski Fundusz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) oraz i) 
rozporządzenia WE nr (…), w przypadku 
obszarów wiejskich lub przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy art. (…) 
rozporządzenia (WE) nr (…) w przypadku 
obszarów zależnych od rybołówstwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Regiony różnią się między sobą, i to do regionów powinna należeć decyzja odnośnie tego, 
jakie priorytety są dla nich stosowne.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 264
Artykuł 9 ustęp 1

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
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.

Państwa Członkowskie i władze regionalne 
i lokalne zapewniają 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.

Or. en

Poprawkę złożyli Richard Howitt, Catherine Stihler

Poprawka 265
Artykuł 9 ustęp 2

Interwencja EFRR na obszarach wiejskich 
oraz zależnych od rybołówstwa koncentruje 
się na gospodarczej dywersyfikacji tych 
regionów, w tym na:

Interwencja EFRR na obszarach wiejskich 
oraz zależnych od rybołówstwa koncentruje 
się na środkach służących rozwiązywaniu 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych problemów dotykających takie 
obszary, oraz na potrzebie rozwoju środków 
służących dywersyfikacji, w tym na:

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności;

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności;

2) przyspieszeniu tempa rozwoju sieci i 
usług telekomunikacyjnych na obszarach 
wiejskich;

2) przyspieszeniu tempa rozwoju sieci i 
usług telekomunikacyjnych na obszarach 
wiejskich;

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

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

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

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.;
6) promowaniu przedsiębiorczości i 
środków stymulujących lokalne 
zatrudnienie;
7) rozwoju społeczności.

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 266
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 1-5) oraz ustęp 3

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności;

1) infrastrukturze służącej poprawie 
dostępności oraz atrakcyjności regionu;

2) przyspieszeniu tempa rozwoju sieci i 
usług telekomunikacyjnych na obszarach 
wiejskich;

2) przyspieszeniu tempa rozwoju sieci i 
usług telekomunikacyjnych na obszarach 
wiejskich oraz tworzeniu wysokiej jakości 
miejsc pracy poza sektorami rolnictwa i 
rybołówstwa;

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

3) rozwoju nowej działalności gospodarczej, 
w szczególności promowaniu MŚP, 
przedsiębiorstw rzemieślniczych i tworzenia 
firm poza sektorami rolnictwa i 
rybołówstwa;

3a) rozwoju placówek edukacyjnych i 
naukowych na obszarach wiejskich, z 
wyłączeniem środków finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS); 

4) wzmocnieniu powiązań pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi;

4) wzmocnieniu powiązań pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi;

4a) poprawie jakości instytucji 
kulturalnych i życia kulturalnego;

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich i tymi, które są 
współfinansowane przez EFRR z jednej 
strony a działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rybołówstwa z 
drugiej strony. W tym celu, w przypadku 
działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) 
Państwa Członkowskie, przygotowując 
programy operacyjne, ustalą jasne kryteria 
rozgraniczające działania, które będą 
wspierane z EFRR na mocy niniejszego 
artykułu z jednej strony od działań 
wspieranych przez Europejski Fundusz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) oraz i) 
rozporządzenia WE nr (…), w przypadku 
obszarów wiejskich lub przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy art. (…) 
rozporządzenia (WE) nr (…) w przypadku 
obszarów zależnych od rybołówstwa.

Obszarów Wiejskich i tymi, które, zgodnie z 
krajowymi strategicznymi ramami 
referencyjnymi, są współfinansowane przez 
EFRR z jednej strony a działaniami 
współfinansowanymi przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa z drugiej strony. W 
tym celu, w przypadku działań określonych 
w pkt. 1), 3) i 5) Państwa Członkowskie, 
przygotowując programy operacyjne, ustalą 
jasne kryteria rozgraniczające działania, 
które będą wspierane z EFRR na mocy 
niniejszego artykułu z jednej strony od 
działań wspieranych przez Europejski 
Fundusz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) 
oraz i) rozporządzenia WE nr (…), w 
przypadku obszarów wiejskich lub przez 
Europejski Fundusz Rybołówstwa na mocy 
art. (…) rozporządzenia (WE) nr (…) w 
przypadku obszarów zależnych od 
rybołówstwa. Rozgraniczenie to ma 
charakter techniczny i nie może wpływać 
niekorzystnie na jednolity i zintegrowany 
rozwój.

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 267
Artykuł 9 ustęp 2

Interwencja EFRR na obszarach wiejskich 
oraz zależnych od rybołówstwa koncentruje 
się na gospodarczej dywersyfikacji tych 
regionów, w tym na:

Interwencja EFRR na obszarach wiejskich 
oraz zależnych od rybołówstwa koncentruje 
się, nie naruszając zasady zrównoważonego 
rozwoju, na gospodarczej dywersyfikacji 
tych regionów, w tym na:

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z konkluzjami Rady Europejskiej, zebranej w dniach 15-16 czerwca 2001 r. 
w Göteborgu.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 268
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 5

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

5) zrównoważonego rozwoju usług 
turystycznych i walorów rekreacyjnych 
obszarów wiejskich.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z konkluzjami Rady Europejskiej, zebranej w dniach 15-16 czerwca 2001 r. 
w Göteborgu.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 269
Artykuł 9 ustęp 3

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i tymi, które są 
współfinansowane przez EFRR z jednej 
strony a działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rybołówstwa z 
drugiej strony. W tym celu, w przypadku 
działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) 
Państwa Członkowskie, przygotowując 
programy operacyjne, ustalą jasne kryteria 
rozgraniczające działania, które będą 
wspierane z EFRR na mocy niniejszego 
artykułu z jednej strony od działań 
wspieranych przez Europejski Fundusz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) oraz i) 
rozporządzenia WE nr (…), w przypadku 
obszarów wiejskich lub przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy art. (…) 
rozporządzenia (WE) nr (…) w przypadku 
obszarów zależnych od rybołówstwa. 

Państwa Członkowskie i władze regionalne 
i lokalne zapewniają komplementarność i 
spójność pomiędzy działaniami 
współfinansowanymi przez Europejski 
Fundusz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i tymi, które są współfinansowane 
przez EFRR z jednej strony a działaniami 
współfinansowanymi przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa z drugiej strony. W 
tym celu, w przypadku działań określonych 
w pkt. 1), 3) i 5) Państwa Członkowskie, 
przygotowując programy operacyjne, ustalą 
jasne kryteria rozgraniczające działania, 
które będą wspierane z EFRR na mocy 
niniejszego artykułu z jednej strony od 
działań wspieranych przez Europejski 
Fundusz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) 
oraz i) rozporządzenia WE nr (…), w 
przypadku obszarów wiejskich lub przez 
Europejski Fundusz Rybołówstwa na mocy 
art. (…) rozporządzenia (WE) nr (…) w 
przypadku obszarów zależnych od 
rybołówstwa.

Or. en
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Poprawkę złożyły Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Poprawka 270
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 
tym na tworzeniu, przejmowaniu i rozwoju 
małych przedsiębiorstw, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych;

Or. fr

Uzasadnienie

Wspieranie wymienionych przedsiębiorstw ma istotne znaczenie dla rozwoju obszarów 
wiejskich. Bardzo małe przedsiębiorstwa mają znaczący udział w tworzeniu miejsc pracy.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 271
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 5

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

5) rozwoju zrównoważonych form usług 
turystycznych i walorów rekreacyjnych 
obszarów wiejskich.

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Stihler

Poprawka 272
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 5

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

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

Or. en
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Uzasadnienie

Zachowuje zgodność z poprzednimi odniesieniami do turystyki i agendy z Göteborga.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 273
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 5 a (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Obszary wiejskie powinny wnieść wkład w ambitny cel Unii Europejskiej, jakim jest 
zapewnienie 12% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym UE.

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 274
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 5 a (nowy)

5a) ochronie dziedzictwa kulturowego, 
rozwoju infrastruktury kulturalnej i kultury 
ludowej.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w infrastrukturę kulturalną wywierają znaczący wpływ na społeczną i gospodarczą 
sytuację w regionie. Są one źródłem nowych miejsc pracy oraz przyczyniają się do poprawy 
jakości życia lokalnych mieszkańców.

Poprawkę złożył Gábor Harangozó

Poprawka 275
Artykuł 9 ustęp 2 punkt 5 b (nowy)

5b) inwestycjach służących wydajności 
energii (infrastruktura, wsparcie 
techniczne i udzielanie informacji 
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odbiorcom końcowym).

Or. en

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 276
Artykuł 9, ostatni ustęp

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i tymi, które są 
współfinansowane przez EFRR z jednej 
strony a działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rybołówstwa z 
drugiej strony. W tym celu, w przypadku 
działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) 
Państwa Członkowskie, przygotowując 
programy operacyjne, ustalą jasne kryteria 
rozgraniczające działania, które będą 
wspierane z EFRR na mocy niniejszego 
artykułu z jednej strony od działań 
wspieranych przez Europejski Fundusz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) oraz i) 
rozporządzenia WE nr (…), w przypadku 
obszarów wiejskich lub przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy art. (…) 
rozporządzenia (WE) nr (…) w przypadku 
obszarów zależnych od rybołówstwa.

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i tymi, które są 
współfinansowane przez EFRR z jednej 
strony a działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rybołówstwa z 
drugiej strony. W tym celu, w przypadku 
działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) 
Państwa Członkowskie i właściwi partnerzy, 
przygotowując programy operacyjne, ustalą 
jasne kryteria rozgraniczające działania, 
które będą wspierane z EFRR na mocy 
niniejszego artykułu z jednej strony od 
działań wspieranych przez Europejski 
Fundusz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) 
oraz i) rozporządzenia WE nr (…), w 
przypadku obszarów wiejskich lub przez 
Europejski Fundusz Rybołówstwa na mocy 
art. (…) rozporządzenia (WE) nr (…) w 
przypadku obszarów zależnych od 
rybołówstwa. Zapewniają oni również 
właściwą równowagę między wymiarem 
sektorowym (rolnictwo lub rybołówstwo) i 
wymiarem terytorialnym w zakresie 
wykorzystania środków finansowych, które 
zostały przeniesione z polityki spójności na 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz 
Rybołówstwa.

Or. fr
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Uzasadnienie

Środki finansowe przeniesione z polityki spójności na te nowe instrumenty, nie mogą służyć 
wyłącznie wspieraniu tradycyjnej działalności rolnej i rybackiej, ponieważ zintegrowany 
rozwój terytorialny przedmiotowych obszarów wymaga wprowadzenia gospodarczej 
dywersyfikacji.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 277
Artykuł 9 ustęp 3

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i tymi, które są 
współfinansowane przez EFRR z jednej 
strony a działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rybołówstwa z 
drugiej strony. W tym celu, w przypadku 
działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) 
Państwa Członkowskie, przygotowując 
programy operacyjne, ustalą jasne kryteria 
rozgraniczające działania, które będą 
wspierane z EFRR na mocy niniejszego 
artykułu z jednej strony od działań 
wspieranych przez Europejski Fundusz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) oraz i) 
rozporządzenia WE nr (…), w przypadku 
obszarów wiejskich lub przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy art. (…) 
rozporządzenia (WE) nr (…) w przypadku 
obszarów zależnych od rybołówstwa.

Państwa Członkowskie i regiony zapewniają 
komplementarność i spójność pomiędzy 
działaniami współfinansowanymi przez 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i tymi, które są 
współfinansowane przez EFRR z jednej 
strony a działaniami współfinansowanymi 
przez Europejski Fundusz Rybołówstwa z 
drugiej strony. W tym celu, w przypadku 
działań określonych w pkt. 1), 3) i 5) 
Państwa Członkowskie, ich regiony i władze 
lokalne, przygotowując programy 
operacyjne, ustalą jasne kryteria 
rozgraniczające działania, które będą 
wspierane z EFRR na mocy niniejszego 
artykułu z jednej strony od działań 
wspieranych przez Europejski Fundusz 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na mocy art. 49 ust. 1 lit. a), b) oraz i) 
rozporządzenia WE nr (…), w przypadku 
obszarów wiejskich lub przez Europejski 
Fundusz Rybołówstwa na mocy art. (…) 
rozporządzenia (WE) nr (…) w przypadku 
obszarów zależnych od rybołówstwa.  

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje w sprawie działań dotyczących obszarów lokalnych powinny być podejmowane po 
konsultacji z zainteresowanymi regionami i władzami lokalnymi, szczególnie wtedy, gdy 
ustalane są kryteria.
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Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 278
Artykuł 10

Obszary charakteryzujące się 
występowaniem naturalnych utrudnień

Programy regionalne współfinansowane 
przez EFRR, obejmujące obszary 
charakteryzujące się występowaniem 
naturalnych utrudnień, określone w art. 52 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr (…) 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
specyficzne trudności występujące na tych 
obszarach.

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.

tekst zostaje skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

Regiony różnią się między sobą i to do regionów powinna należeć decyzja o tym, jakie 
priorytety są dla nich stosowne.

Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 279
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 zasobów 
naturalnych i stymulowanie turystyki.

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 2 
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niniejszego rozporządzenia, EFRR 
współfinansuje wydatki operacyjne na 
obszarach podwójnie najmniej 
uprzywilejowanych, określonych w art. 52 
ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr (...) w 
celu zrekompensowania dodatkowych 
kosztów, wynikających z właściwości takich 
obszarów, z wyjątkiem produktów objętych 
załącznikiem I do Traktatu, w 
następujących formach:
a) wspieranie usług transportu towarowego
oraz udzielanie pomocy na rozpoczęcie 
usługowej działalności transportowej.
b) udzielanie wsparcia na rozwiązanie 
problemów występujących na lokalnym 
rynku pracy.

Or. el

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotyczy wysp ponoszących wyższe koszty transportu ze względu na 
przeszkody związane z położeniem geograficznym, które wymagają specjalnej uwagi w 
kontekście spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej (zgodnie z art. III-220 Traktatu 
Konstytucyjnego).

Poprawkę złożył Michl Ebner

Poprawka 280
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 
integracji gospodarczej i społecznej, 
zwłaszcza na obszarach wielokulturowych i 
wielojęzycznych oraz promowanie 
harmonijnego wykorzystania zasobów 
naturalnych i stymulowanie turystyki.

Or. de
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Uzasadnienie

W niniejszym artykule należało wyraźnie zaznaczyć, że środki EFRR powinny być 
wykorzystywane w szczególności na obszarach wielokulturowych. Obszary wielokulturowe i 
wielojęzyczne z reguły przodują, jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy EFRR na 
promowanie różnych kultur i języków.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 281
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, która zapobiega 
wyludnieniu tych obszarów i przyczynia się 
do ich rozwoju, zapewniając równocześnie 
ochronę ich dziedzictwa kulturowego, 
promowanie harmonijnego wykorzystania 
zasobów naturalnych i stymulowanie 
turystyki.

Or. es

Uzasadnienie

Problemy rozwojowe na obszarach, na których występują trwałe przeszkody naturalne, 
prowadzą do ich wyludnienia, ponieważ wyjątkowo trudno jest znaleźć tam zatrudnienie.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 282
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 
wszystkich rodzajów działalności 
gospodarczej, nie tylko tej związanej z 
dziedzictwem kulturowym, lecz również 
działalności związanej z innowacjami i 
nowymi technologiami, która szczególnie 
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odpowiada regionalnym uwarunkowaniom 
(wiejskie telecentra, etc.) promowanie 
harmonijnego wykorzystania zasobów 
naturalnych i stymulowanie turystyki.

Or. es

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 283
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 na wszystkich szczeblach, 
promowanie, rozwój i dywersyfikacja 
zrównoważonej działalności gospodarczej 
związanej z dziedzictwem kulturowym, 
promowanie harmonijnego wykorzystania 
zasobów naturalnych i stymulowanie 
turystyki.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z pkt. 3 i 4 konkluzji Rady Europejskiej, zebranej w dniach 15-16 czerwca 
2001 r. w Göteborgu.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 284
Artykuł 11 ustęp 1

Zgodnie z dodatkową alokacją środków, o 
której mowa w art. 16 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr (…) oraz w drodze 
odstępstwa od postanowień art. 3 ust. 2 
rozporządzenia, EFRR pomaga w 
finansowaniu pomocy operacyjnej w 
regionach peryferyjnych celem 
zrekompensowania dodatkowych kosztów 
poniesionych w obszarach objętych art. 4 
oraz w następujących dodatkowych 

Zgodnie z dodatkową alokacją środków, o 
której mowa w art. 16 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr (…), w drodze 
odstępstwa od postanowień art. 3 ust. 2 
rozporządzenia i zgodnie z art. 299 ust. 2 
Traktatu WE, EFRR pomaga w 
finansowaniu pomocy operacyjnej w 
regionach peryferyjnych celem 
zrekompensowania dodatkowych kosztów 
poniesionych w obszarach objętych art. 4 
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obszarach, za wyjątkiem produktów 
objętych załącznikiem I do Traktatu:

oraz w następujących dodatkowych 
obszarach, za wyjątkiem produktów 
objętych załącznikiem I do Traktatu:

Or. pt

Uzasadnienie

Należy wyraźnie podkreślić wymóg stosowania obowiązujących przepisów Traktatu, w tym 
art. 299 ust. 2.

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 285
Artykuł 11 ustęp 1

Zgodnie z dodatkową alokacją środków, o 
której mowa w art. 16 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr (…) oraz w drodze 
odstępstwa od postanowień art. 3 ust. 2 
rozporządzenia, EFRR pomaga w 
finansowaniu pomocy operacyjnej w 
regionach peryferyjnych celem 
zrekompensowania dodatkowych kosztów 
poniesionych w obszarach objętych art. 4 
oraz w następujących dodatkowych 
obszarach, za wyjątkiem produktów 
objętych załącznikiem I do Traktatu:

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. pt

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawkę złożyli Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Poprawka 286
Artykuł 11 ustęp 1

Zgodnie z dodatkową alokacją środków, o 
której mowa w art. 16 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr (…) oraz w drodze 
odstępstwa od postanowień art. 3 ust. 2 
rozporządzenia, EFRR pomaga w 

Zgodnie z dodatkową alokacją środków, o 
której mowa w art. 16 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr (…) oraz w drodze 
odstępstwa od postanowień art. 3 ust. 2 
rozporządzenia, EFRR pomaga w 
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finansowaniu pomocy operacyjnej w 
regionach peryferyjnych celem 
zrekompensowania dodatkowych kosztów 
poniesionych w obszarach objętych art. 4 
oraz w następujących dodatkowych 
obszarach, za wyjątkiem produktów 
objętych załącznikiem I do Traktatu:

finansowaniu pomocy operacyjnej w 
regionach peryferyjnych celem zapobieżenia 
sytuacji, w której dodatkowe koszty 
ponoszone w obszarach objętych art. 4 oraz 
w następujących dodatkowych obszarach, za 
wyjątkiem produktów objętych załącznikiem 
I do Traktatu stanowiłyby przeszkodę w 
realizacji wspólnego rynku:

Or. es

Uzasadnienie

Szczególne oddalenie tych obszarów, trudności związane z transportem towarów oraz 
niewielki asortyment produktów, które są w stanie dostarczyć ich rynki sprawiają, że 
integracja tych regionów z rynkiem napotyka na poważne ograniczenia.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 287
Artykuł 12 punkt 3 a (nowy)

3a) wyniki strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z 
dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko1; 
––––––––––––––
1 Dz. U. L 197 z 21.7.2001, str. 30.

Or. de

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 288
Artykuł 12 punkt 5 litera b)

b) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania i każdego priorytetu, łączną 
kwotę środków ze Wspólnoty i 
uzupełniających publicznych środków 
krajowych, jak również stopę wkładu EFRR;

b) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania i każdego priorytetu, łączną 
kwotę środków ze Wspólnoty i 
uzupełniających całkowitych środków 
krajowych , jak również stopę wkładu 
EFRR;  



PE 357.528v01-00 146/1 AM\562438PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Wskazane byłoby wyliczenie wsparcia z Funduszy w odniesieniu nie do krajowych wydatków 
publicznych, ale do całkowitej kwoty wydatków krajowych. Głównym celem jest umożliwienie 
włączenia do kwalifikowalnych kosztów również wydatków prywatnych, a zatem bardziej 
efektywne zmobilizowanie finansowania ze środków prywatnych.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Poprawka 289
Artykuł 12 punkt 4 litera b a) (nowa)

ba) szczegółowe informacje o wspólnie 
ustalonych zasadach kwalifikowalności 
wydatków i kryteriach;

Or. de

Uzasadnienie

Rozporządzenie o EFRR przewiduje, że zasady kwalifikowalności wydatków określają 
przepisy krajowe. Jednak w przypadku współpracy transgranicznej i ponadnarodowej, 
niezbędne jest wspólne określenie kwalifikowanych wydatków i wypracowanie wspólnych
kryteriów. W przeciwnym wypadku, realizacja rzeczywiście wspólnych projektów będzie 
utrudniona, czy też nawet niemożliwa.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 290
Artykuł 12 punkt 6 litera b)

b) opis systemów monitorowania i oceny, 
jak również skład komitetu monitorującego;

b) opis wspólnych kryteriów wyboru oraz 
systemów monitorowania i oceny, jak 
również skład komitetu monitorującego;

Or. de

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 291
Artykuł 12 punkt 6 litera e a) (nowa)
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ea) opis uzgodnień ustanawianych przez 
każde Państwo Członkowskie wspólnie z 
przedkładanym z programem operacyjnym, 
zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) 
nr (...), dla zaangażowania regionalnych i 
lokalnych władz, a także wszelkich 
odnośnych zgrupowań współpracy 
transgranicznej podczas fazy 
przygotowawczej programu i kolejnych 
etapów;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dla realizacji celu „współpraca terytorialna” Państwa Członkowskie 
stosowały zasady partnerstwa. Komisja powinna zatem postanowić, że dopuszczalność 
projektów programów operacyjnych będzie podlegać wymogowi, aby Państwa Członkowskie 
określiły, w jaki sposób zamierzają stosować te zasady i w jaki sposób zamierzają 
współpracować z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz zgrupowaniami współpracy 
transgranicznej.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 292
Artykuł 12 punkt 7

7) orientacyjny wykaz najważniejszych 
projektów w rozumieniu art. 38 
rozporządzenia (WE) nr (…), 
zaplanowanych do przedłożenia w okresie 
programowania.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie wykazu głównych projektów przed rozpoczęciem programu mogłoby być 
nadmiernie ograniczające lub wzbudzać nieuzasadnione oczekiwania lub przypuszczenia.

Poprawkę złożyły Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Poprawka 293
Artykuł 12 ustępy 7 a i 7 b (nowe)
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7a) Państwa Członkowskie zapewniają 
udział władz regionalnych w planowaniu i 
kontynuowaniu działań podejmowanych w 
ramach współpracy transgranicznej i 
międzynarodowej.
7b) Możliwe jest ustanowienie 
podprogramów współpracy regionalnej w 
ramach programów współpracy 
transgranicznej. Organ zarządzający 
zapewnia udział właściwych władz 
regionalnych w procedurach certyfikacji 
oraz może delegować zarządzanie takimi 
podprogramami władzom regionalnym.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zapewnić udział władz regionalnych w programach współpracy transgranicznej i 
międzynarodowej, z możliwością ustanowienia podprogramów współpracy regionalnej, 
służących lepszej realizacji podobnych programów.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 294
Artykuł 12 punkt 7 a (nowy)

7a) zalecenia partnerów dotyczące 
programu operacyjnego.

Or. de

Poprawkę złożyli Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Poprawka 295
Artykuł 12 akapit 2 (nowy)

Regiony kwalifikujące się do celu 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie”, w których występują 
utrudnienia naturalne lub geograficzne, 
określone w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 
(…) otrzymują dodatkowe dofinansowanie 
w wysokości 5%. W przypadku regionów, w 
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których występuje więcej niż jedna taka 
przeszkoda, wysokość dodatkowych 
środków może ulec podwojeniu do 10%, w 
celu zrekompensowania połączonych 
przeszkód.

Or. fr

Uzasadnienie

Zwiększenie o 5% pułapu wydatków publicznych dofinansowywanych z Funduszu jest 
interesującym rozwiązaniem, jednak jego zakres jest zbyt ograniczony, by umożliwić 
zrekompensowanie utrudnień naturalnych i demograficznych, często występujących łącznie, 
które prowadzą do przyśpieszonego wyludniania obszarów górskich i wysp.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 296
Artykuł 13

Zasady kwalifikowalności wydatków

Bez uszczerbku dla art. 55 rozporządzenia 
(WE) nr (…), Komisja, na wniosek Państw 
Członkowskich, może zaproponować dla 
niektórych kategorii zasady 
kwalifikowalności zastępujące przepisy 
krajowe. Zasady wspólnotowe dotyczące 
kwalifikowalności wydatków przyjmowane 
są w drodze rozporządzenia Komisji 
zgodnie z postanowieniami art. 104 ust. 3 
rozporządzenia WE nr (...).

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł można uznać za zbędny. Inne wydatki niekwalifikowalne na szczeblu UE mają być 
wspomniane w art. 7.

Poprawkę złożyła Eluned Morgan

Poprawka 297
Artykuł 14 ustęp 1 akapit 2
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Państwa Członkowskie ustanawiają wspólny 
sekretariat techniczny zlokalizowany w 
obrębie państwa, w którym znajduje się 
organ zarządzający. Zadaniem sekretariatu 
jest wspomagać organ zarządzający i 
komitet monitorujący w realizacji ich zadań.

Państwa Członkowskie ustanawiają wspólny 
sekretariat techniczny zlokalizowany w 
sposób funkcjonalny w obrębie państwa, w 
którym znajduje się organ zarządzający. 
Zadaniem sekretariatu jest wspomagać organ 
zarządzający i komitet monitorujący w 
realizacji ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny sekretariat techniczny obsługujący program współpracy niekoniecznie musi być 
fizycznie zlokalizowany w obrębie państwa, w którym znajduje się organ zarządzający.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 298
Artykuł 14 ustęp 1 akapit 2

Państwa Członkowskie ustanawiają wspólny 
sekretariat techniczny zlokalizowany w 
obrębie państwa, w którym znajduje się 
organ zarządzający. Zadaniem sekretariatu 
jest wspomagać organ zarządzający i
komitet monitorujący w realizacji ich zadań.

Państwa Członkowskie ustanawiają wspólny 
sekretariat techniczny, który nie musi być
zlokalizowany w obrębie państwa, w którym 
znajduje się organ zarządzający. Zadaniem 
sekretariatu jest wspomaganie organu
zarządzającego i komitetu monitorującego
w realizacji ich zadań oraz prowadzenie 
szkoleń wśród partnerów mających ułatwić
im wypełnianie zadań w ramach 
partnerstwa.

Or. de

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 299
Artykuł 14 ustęp 1 akapit 2

Państwa Członkowskie ustanawiają 
wspólny sekretariat techniczny 
zlokalizowany w obrębie państwa, w którym 
znajduje się organ zarządzający. Zadaniem 
sekretariatu jest wspomagać organ 
zarządzający i komitet monitorujący w 

tekst zostaje skreślony
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realizacji ich zadań.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę kryteria funkcjonalne, lepszym rozwiązaniem jest powierzenie obowiązku 
ustanowienia sekretariatu technicznego i nawiązania właściwych umów organowi 
zarządzającemu, a nie Państwom Członkowskim (zob. poprawkę dotyczącą art. 14 ust.1 
akapit drugi).

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 300
Artykuł 14 ustęp 1 akapit 2

Państwa Członkowskie ustanawiają
wspólny sekretariat techniczny 
zlokalizowany w obrębie państwa, w którym 
znajduje się organ zarządzający. Zadaniem 
sekretariatu jest wspomagać organ 
zarządzający i komitet monitorujący w 
realizacji ich zadań.

Organ wykonawczy, po zasięgnięciu opinii 
komitetu monitorującego ustanawia 
wspólny sekretariat techniczny 
zlokalizowany w obrębie państwa, w którym 
znajduje się organ zarządzający. Zadaniem 
sekretariatu jest wspomagać organ 
zarządzający, komitet monitorujący i grupę 
biegłych rewidentów, o której mowa w ust. 
2 w realizacji ich zadań. W celu ułatwienia 
realizacji współpracy obejmującej rozległe 
obszary, Państwa Członkowskie mogą 
ustanowić krajowe punkty kontaktowe.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę kryteria funkcjonalne, lepszym rozwiązaniem jest powierzenie obowiązku 
ustanowienia sekretariatu technicznego i zawarcia właściwych umów organowi 
zarządzającemu, a nie Państwom Członkowskim. Również w działaniach grupy biegłych 
rewidentów niezbędne jest wsparcie techniczne ze strony sekretariatu. Doświadczenia 
wykazały, że w zakresie programów współpracy międzynarodowej, przynajmniej tych, które 
obejmują rozległe obszary, korzystne okazało się ustanowienie, obok sekretariatów 
technicznych wspomnianych powyżej, również krajowych punktów kontaktowych. Dlatego 
należało wyraźnie wymienić je w tekście, jako organy wspierające kwalifikujące się do 
współfinansowania.
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Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 301
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 (…)i stara się zapewnić 
odpowiednią reprezentację 
zainteresowanych władz regionalnych lub 
lokalnych, jak również wszelkich 
zainteresowanych zgrupowań współpracy 
transgranicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przy wypełnianiu zasad partnerstwa i subsydiarności Państwa Członkowskie muszą zezwolić 
na odpowiednią reprezentację lokalnych lub regionalnych władz, jak również zgrupowań 
współpracy transgranicznej w komitetach monitorujących.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 302
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 (…), zapewniając, że uczestniczące 
władze regionalne i lokalne są w sposób 
odpowiedni reprezentowane zgodnie z 
ramami instytucjonalnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na udaną rolę, jaką odegrały organy regionalne i lokalne podczas wdrażania 
programów INTERREG III A, B i C, Państwa Członkowskie zachowałyby zgodność z 
zasadami partnerstwa i pomocniczości, gdyby włączyły przedstawicieli władz regionalnych i 
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lokalnych do delegacji do komitetów monitorujących w ramach programu operacyjnego. 
Przedstawiciele byliby wybierani spośród właściwych organów publicznych w trybie 
indywidualnym.

Poprawkę złożyła Adriana Poli Bortone

Poprawka 303
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 (…) i stara się zapewnić 
odpowiednią reprezentację 
zainteresowanych władz regionalnych lub 
lokalnych, zgodnie z obowiązującym w tym 
państwie systemem instytucjonalnym i 
konstytucyjnym.

Or. it

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komitet Regionów zaangażowanie przedstawicieli władz regionalnych 
i lokalnych pozwoli na zwiększenie ich udziału w zarządzaniu Funduszami Strukturalnymi, jak 
również będzie zgodne z ogólną zasadą pomocniczości.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 304
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 (…) i zapewnia właściwą 
reprezentację zainteresowanych władz 
regionalnych lub lokalnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Propozycja sprawozdawcy jest bardzo dobra, jest to modyfikacja polegająca na skreśleniu 
słów „stara się”. Państwa Członkowskie muszą być w stanie zagwarantować właściwą 
reprezentację władz lokalnych lub regionalnych w komitetach monitorujących.

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún

Poprawka 305
Artykuł 14 ustęp 3 a (nowy)

3 a. Państwa Członkowskie podejmują się 
tych zadań w ramach czasowych 
uzgodnionych z Komisją w celu 
zapobieżenia wszelkim niepotrzebnym 
opóźnieniom przy tworzeniu i wdrażaniu 
programu operacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre Państwa Członkowskie i departamenty rządów niepotrzebnie opóźniły tworzenie 
różnych mechanizmów wymaganych przy wdrażaniu programów finansowania w ramach 
funduszy. W znaczący sposób nadwerężyło to zdolność organu zarządzającego do realizacji 
celów wydawania środków. Państwa Członkowskie i ich rządy muszą dostosować się do ram 
czasowych dla tworzenia programu, aby sytuacja taka nie powtórzyła się w przyszłości.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 306
Artykuł 15

Organ zarządzający wykonuje zadania 
określone w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 
(…), za wyjątkiem zadań dotyczących 
prawidłowości działań i wydatków w 
stosunku do przepisów krajowych i 
wspólnotowych. W związku z tym, jego 
obowiązki są ograniczone do sprawdzania, 
czy wydatek każdego beneficjenta 
uczestniczącego w działaniu został 
zweryfikowany przez zatwierdzonego
biegłego rewidenta.

Organ zarządzający wykonuje zadania 
określone w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 
(…), za wyjątkiem zadań dotyczących 
prawidłowości działań i wydatków w 
stosunku do przepisów krajowych i 
wspólnotowych. W związku z tym, jego 
obowiązki są ograniczone do sprawdzania, 
czy wydatek każdego beneficjenta 
uczestniczącego w działaniu został 
zweryfikowany przez wykwalifikowanego
biegłego rewidenta.
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Or. en

Uzasadnienie

Jest rzeczą niezwykle istotną, abyśmy we właściwy sposób ukierunkowali proces badania 
sprawozdania finansowego Funduszy Strukturalnych. Korzystanie z usług biegłych 
rewidentów wymagałoby od Komisji, aby ta oceniła danego rewidenta, co byłoby bardzo 
biurokratyczne. Wykwalifikowany rewident wystarczy.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 307
Artykuł 16 ustęp 2

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
wydatki były weryfikowane przez 
zatwierdzonych biegłych rewidentów w
okresie dwóch miesięcy.

Państwa Członkowskie zapewniają, aby 
wydatki były weryfikowane przez 
wykwalifikowanych biegłych rewidentów w 
okresie dwóch miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Jest rzeczą niezwykle istotną, abyśmy we właściwy sposób ukierunkowali proces badania 
sprawozdania finansowego Funduszy Strukturalnych. Korzystanie z usług biegłych 
rewidentów wymagałoby od Komisji, aby ta oceniła danego rewidenta, co byłoby bardzo 
biurokratyczne. Wykwalifikowany rewident wystarczy.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 308
Artykuł 19 ustęp 2

2. Działania wybrane dla programów 
operacyjnych wymagające sieci współpracy 
i wymiany doświadczeń, o których mowa w 
art. 6 ust. 3, obejmują przynajmniej trzech 
beneficjentów z przynajmniej trzech 
regionów przynajmniej dwóch Państw 
Członkowskich, którzy w przypadku 
każdego działania będą współpracować na 
co najmniej dwa z poniższych sposobów: 
wspólne opracowanie, wspólne wdrożenie,
wspólny personel i wspólne finansowanie.

2. Działania wybrane dla programów 
operacyjnych wymagające współpracy 
międzyregionalnej oraz sieci współpracy i 
wymiany doświadczeń, o których mowa w 
art. 6 ust. 3, obejmują przynajmniej trzech 
beneficjentów z przynajmniej trzech 
regionów przynajmniej dwóch Państw 
Członkowskich, którzy w przypadku 
każdego działania będą współpracować na 
co najmniej dwa z poniższych sposobów: 
wspólne opracowanie, wspólne wdrożenie,
wspólny personel i wspólne finansowanie.
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Or. fr

Uzasadnienie

W ramach celu „europejska współpraca terytorialna” należy również wspierać współpracę 
międzyregionalną.

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 309
Artykuł 19 ustęp 2

2. Działania wybrane dla programów 
operacyjnych wymagające sieci współpracy 
i wymiany doświadczeń, o których mowa w 
art. 6 ust. 3, obejmują przynajmniej trzech 
beneficjentów z przynajmniej trzech 
regionów przynajmniej dwóch Państw 
Członkowskich, którzy w przypadku 
każdego działania będą współpracować na 
co najmniej dwa z poniższych sposobów: 
wspólne opracowanie, wspólne wdrożenie,
wspólny personel i wspólne finansowanie.

2. Działania wybrane dla programów 
operacyjnych wymagające współpracy 
międzyregionalnej oraz sieci współpracy i 
wymiany doświadczeń, o których mowa w 
art. 6 ust. 3, obejmują przynajmniej trzech 
beneficjentów z przynajmniej trzech 
regionów przynajmniej dwóch Państw 
Członkowskich, którzy w przypadku 
każdego działania będą współpracować na 
co najmniej dwa z poniższych sposobów: 
wspólne opracowanie, wspólne wdrożenie,
wspólny personel i wspólne finansowanie.

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest uwzględnienie współpracy międzyregionalnej w ramach celu „europejska 
współpraca terytorialna".

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 310
Artykuł 19 ustęp 2

2. Działania wybrane dla programów 
operacyjnych wymagające sieci współpracy 
i wymiany doświadczeń, o których mowa w 
art. 6 ust. 3, obejmują przynajmniej trzech 
beneficjentów z przynajmniej trzech 
regionów przynajmniej dwóch Państw 
Członkowskich, którzy w przypadku 
każdego działania będą współpracować na 

2. Działania wybrane dla programów 
operacyjnych wymagające współpracy 
międzyregionalnej oraz sieci współpracy i 
wymiany doświadczeń, o których mowa w 
art. 6 ust. 3, obejmują przynajmniej trzech 
beneficjentów z przynajmniej trzech 
regionów przynajmniej dwóch Państw 
Członkowskich, którzy w przypadku 
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co najmniej dwa z poniższych sposobów: 
wspólne opracowanie, wspólne wdrożenie,
wspólny personel i wspólne finansowanie.

każdego działania będą współpracować na 
co najmniej dwa z poniższych sposobów: 
wspólne opracowanie, wspólne wdrożenie,
wspólny personel i wspólne finansowanie.

Or. fr

Uzasadnienie

Treść art. 19 należy uzgodnić z treścią zmienionego art. 6 (zob. poprawkę nr 6), poprzez 
uwzględnienie współpracy międzyregionalnej w ramach celu „europejska współpraca 
terytorialna".

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 311
Artykuł 20 ustęp 1 litera b)

b) odpowiada za realizację całego działania; b) odpowiada za realizację lub 
nadzorowanie wdrażania całego działania;

Or. en

Uzasadnienie

Organ partnerski mógłby, w niektórych przypadkach, nadzorować realizację projektu, 
zamiast wdrażać go samemu.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 312
Artykuł 20 ustęp 1 litera d)

d) sprawdza, czy wydatki przedstawione 
przez beneficjentów uczestniczących w 
działaniu zostały potwierdzone przez 
biegłych rewidentów, o których mowa w art. 
14 ust. 2;

d) sprawdza, czy wydatki przedstawione 
przez beneficjentów uczestniczących w 
działaniu zostały potwierdzone przez 
biegłych rewidentów, o których mowa w art. 
14 ust. 2 (aczkolwiek bez rozszerzania 
zakresu takiego sprawdzenia do 
powtórnego badania roszczeń);

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawdzanie powtórnego badania roszczeń byłoby powieleniem wysiłków.

Poprawkę złożyły Eluned Morgan, Catherine Stihler

Poprawka 313
Artykuł 21

Zatwierdzeni biegli rewidenci, o których 
mowa w art. 14 ust. 2, potwierdzają 
zgodność z prawem i prawidłowość 
wydatków deklarowanych przez 
poszczególnych beneficjentów 
uczestniczących w działaniu. Każdy 
beneficjent uczestniczący w działaniu 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność w 
przypadku wystąpienia nieprawidłowości w 
zakresie zadeklarowanych przez siebie 
wydatków.

Niezależni i wykwalifikowani biegli 
rewidenci, o których mowa w art. 14 ust. 2, 
potwierdzają zgodność z prawem i 
prawidłowość wydatków deklarowanych 
przez poszczególnych beneficjentów 
uczestniczących w działaniu. Każdy 
beneficjent uczestniczący w działaniu 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność w 
przypadku wystąpienia nieprawidłowości w 
zakresie zadeklarowanych przez siebie 
wydatków.

Or. en

Uzasadnienie

Zewnętrzni, wykwalifikowani i niezależni rewidenci powinni wystarczyć do certyfikacji 
wydatków.

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 314
Artykuł 22 ustęp 1

1. W kontekście współpracy transgranicznej, 
w należycie uzasadnionych przypadkach, 
można przyznać fundusze w wysokości do 
20% budżetu na dany program
operacyjny na działania w obszarach na 
poziomie NUTS III sąsiadujących z
obszarami określonymi w art. 7 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr (…).

1. W kontekście współpracy transgranicznej, 
w należycie uzasadnionych przypadkach, 
można przyznać fundusze w wysokości do 
20% budżetu na dany program operacyjny 
na działania realizowane poza obszarem 
współpracy, w szczególności w obszarach na 
poziomie NUTS III sąsiadujących z 
obszarami określonymi w art. 7 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr (…).

Or. de
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Uzasadnienie

Należy nadać bardziej elastyczną wersję przewidzianej w projekcie Komisji klauzuli 
dotyczącej możliwości poszerzenia obszaru działań.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 315
Artykuł 22 ustęp 1

1. W kontekście współpracy transgranicznej, 
w należycie uzasadnionych przypadkach, 
można przyznać fundusze w wysokości do 
20% budżetu na dany program operacyjny 
na działania w obszarach na poziomie NUTS 
III sąsiadujących z obszarami określonymi 
w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr (…).

1. W kontekście współpracy transgranicznej, 
w należycie uzasadnionych przypadkach, 
można przyznać fundusze w wysokości do 
20% budżetu na dany program operacyjny 
na działania realizowane poza obszarem 
współpracy, w szczególności w obszarach na 
poziomie NUTS III sąsiadujących z 
obszarami określonymi w art. 7 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr (…).

Or. de

Uzasadnienie

Należy nadać nieco bardziej elastyczną wersję przewidzianej w projekcie Komisji klauzuli 
dotyczącej możliwości poszerzenia obszaru działań.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 316
Artykuł 22 ustęp 3 akapit 1

3. W kontekście współpracy transgranicznej
i międzynarodowej, EFRR może finansować 
wydatki poniesione w trakcie realizacji 
działań lub ich części na terytorium krajów 
spoza Wspólnoty Europejskiej, do 
wysokości 10% kwoty swojego udziału w 
programie operacyjnym, jeśli działania te 
realizowane są na rzecz danych regionów 
Wspólnoty.

3. W kontekście współpracy transgranicznej, 
EFRR może finansować wydatki poniesione 
w trakcie realizacji działań lub ich części na 
terytorium krajów spoza Wspólnoty 
Europejskiej, do wysokości 5% kwoty 
swojego udziału w programie operacyjnym, 
jeśli działania te realizowane są na rzecz 
danych regionów Wspólnoty.

Or. en
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Uzasadnienie

EFRR nie powinien finansować rozwoju państw niebędących członkami UE w ramach 
współpracy międzynarodowej. Jeżeli chodzi o współpracę transgraniczną, limit wydatków 
realizowanych na terytorium poza granicami UE powinien być obniżony do poziomu 5%. 
Proponowany limit w wysokości 10% wydaje się nazbyt hojny w stosunku do państw 
niebędących członkami UE.
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