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

Poprawka 317
Punkt uzasadnienia 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.

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  wyspy, miasta 
europejskie odizolowane na  innych 
kontynentach, strefy transgraniczne, 
obszary górskie oraz słabo zaludnione, 
których położenie geograficzne wpływa na 
osłabienie rozwoju.

Or. es
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Uzasadnienie

El término "determinadas" islas debe ser suprimido ya que es ambiguo y pudiera resultar 
restrictivo para algunas de ellas. Es necesario incluir "ciudades europeas aisladas en otros 
continentes" ya que estas ciudades se encuentran también con dificultades parecidas a las 
que puedan tener las islas.

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

Poprawka 318
Artykuł 4, wprowadzenie

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 celu „konwergencji” oraz w pozostałych 
regionach określonych w art. 6 ust. 2 
rozporządzenia Rady nr (...), 
ustanawiającego ogólne zasady dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, 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:

Or. es

Uzasadnienie

De esta forma, las regiones actuales del Objetivo 1 que salen del mismo por su propio 
crecimiento se incluyen en el nuevo Objetivo "Convergencia" y tendrán un tratamiento 
similar al que tienen en el actual periodo 2000-2006 las regiones que dejaron el Objetivo 1 
por su propio crecimiento económico.

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

Poprawka 319
Artykuł 4 ustęp 10

Bezpośrednia pomoc na inwestycje w MŚP, 
przyczyniająca się do stworzenia i ochrony 

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

Or. es

Uzasadnienie

Es necesario apoyar la inversión en las PYME y en aquellas empresas que sirvan de núcleo o 
motor para el desarrollo de una región o de zonas importantes de una región.

Poprawkę złożyła Ona Juknevičienė

Poprawka 320
Artykuł 7 litera d)

d) mieszkalnictwo; d) budowa nowych mieszkań;

Or. en

Uzasadnienie

Odnawianie i renowacja budynków mieszkalnych to jeden z głównych elementów 
zrównoważonego rozwoju terenów miejskich. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych może 
zostać osiągnięta tylko dzięki transformacji lub wyburzeniu budynków mieszkalnych, które 
znajdują się w krytycznym stanie. Fundusze strukturalne powinny wspierać wydatki na 
mieszkalnictwo, które mają na celu rewitalizację zdegradowanych terenów, gdyż 
zrównoważony rozwój miast to jeden z europejskich priorytetów.

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

Poprawka 321
Artykuł 11 litera b a) (nowa)

b a) pomoc na przezwyciężenie deficytów w 
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego 
i innowacji B+R+I);

Or. es

Uzasadnienie

Las dificultades de accesibilidad no se encuentran sólo en el ámbito del transporte de 
mercancías y servicios de transportes, sino también, y muy especialmente, en materia de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la 
información.
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Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender

Poprawka 322
Artykuł 13

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 (...)

Bez uszczerbku dla
art. 55 rozporządzenia (WE) nr (…), 
Komisja, na wniosek Państw 
Członkowskich, może zaproponować dla 
niektórych kategorii zasady 
kwalifikowalności zastępujące przepisy 
krajowe, określając w każdym razie termin 
na ustanowienie tych przepisów przez 
rozpoczęciem wdrażania zawartych w nich 
projektów. Zasady wspólnotowe dotyczące 
kwalifikowalności wydatków przyjmowane 
są w drodze rozporządzenia Komisji zgodnie 
z postanowieniami art. 104 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr (...)

Or. es

Uzasadnienie

Dada la especial naturaleza de estos programas, se debería especificar un plazo que obligara 
a la Comisión a establecer estas normas antes de comenzar la ejecución de los proyectos en 
ellas contenidos, con el fin de tener claros los gastos subvencionables y evitar problemas en 
el futuro.
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