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1 COM(2004) 495 wersja ostateczna
2 Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 91.
3 Dz.U. C 231 z 20.9.2005 str. 19.
4 10805/05 CODEC 586 FSTR 50 REGIO 42 CADREFIN 143.

I. WPROWADZENIE

W dniu 14 lipca 2004 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 1.

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął swoją opinię w dniu 6 kwietnia 2005 r2.2.

Komitet Regionów przyjął swoją opinię w dniu 13 kwietnia 2005 r.33.

Parlament Europejski przyjął swoją opinię w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r.44.

W dniu 5 maja 2006 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne z myślą o przyjęciu 5.

wspólnego stanowiska zgodnie z art. 251 traktatu.

W dniu 12 czerwca 2006 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie przedmiotowego 6.

wniosku w brzmieniu zamieszczonym w dok. 9059/06.

II. CELE

Art. 158 traktatu WE określa cel wspólnotowy w postaci wspierania harmonijnego rozwoju, 7.

a art. 160 przewiduje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w celu wspierania 

korygowania dysproporcji regionalnych.

Różnice w poziomie rozwoju regionalnego na terytorium Wspólnoty wymagają zró

żnicowanego podejścia zarówno w kategoriach budżetowych, jak i tematycznych. Działania 

w ramach EFRR są zatem zróżnicowane w zależności od regionu będącego beneficjentem, 

koncentrują się jednocześnie na priorytetach unijnych zdefiniowanych w Lizbonie i 

Göteborgu.

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest ustalenie zadań, zakresu pomocy i zasad 

kwalifikowalności do uzyskania pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 



9059/4/06 REV 4 ADD 1 jp/DH/pw 3

DG G I PL



9059/4/06 REV 4 ADD 1 jp/DH/pw 4

DG G I PL

III. WSPÓLNE STANOWISKO

Kwestie ogólne

Rada, zgadzając się z celami wniosku Komisji, podjęła jednakże starania mające na celu 8.

poprawienie niektórych przepisów i dodanie dalszych elementów. Większość z nich została 

szczegółowo opisana w dalszej części niniejszego dokumentu. Główne zagadnienia dotyczą

w szczególności:

VAT-

Komisja zaproponowała, aby niepodlegający zwrotowi VAT był kwalifikowalny wył

ącznie w przypadku EFS. Rada Europejska stwierdziła, że niepodlegający zwrotowi 

VAT będzie kwalifikowalny na zasadach EFRR, EFS i Funduszu Spójności wyłącznie 

dla tych państw członkowskich, których PKB nie przekracza 85% średniego PKB w 

UE. Parlament Europejski złożył wniosek, by warunki ustalane dla wyżej wymienionej 

grupy państw członkowskich rozciągnąć na wszystkie państwa członkowskie. Rada 

podjęła decyzję o przyjęciu tego wniosku Parlamentu Europejskiego i rozszerzyła 

kwalifikowalność niepodlegającego zwrotowi VAT na wszystkie państwa cz

łonkowskie.

Mieszkalnictwo-
Komisja zaproponowała, aby mieszkalnictwo nie kwalifikowało się do pomocy. Rada 

Europejska zaproponowała, aby decyzja na temat kwalifikowalności mieszkalnictwa w 

rozporządzeniu w sprawie EFRR dla państw członkowskich, których PKB nie 

przekracza 85% średniego PKB w UE, podejmowana była na wniosek Komisji przez 

Radę i Parlament Europejski. Rada, na podstawie sugestii Komisji, wprowadziła zatem 

do swojego wspólnego stanowiska przepis szczególny, przy uwzględnieniu poprawek 

proponowanych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu, umożliwiający 

wydatkom związanym z mieszkalnictwem uzyskanie statusu kwalifikowalnych w 

odniesieniu do wyżej wymienionych państw członkowskich na pewnych szczególnych 

warunkach (art. 7).
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- Rozszerzenie zakresu celu „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”.

Komisja zaproponowała zamknięcie wykazu działań kwalifikujących się do pomocy 

finansowej z EFRR w art. 5 (cel „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”). Rada 

podjęła jednak decyzję o rozszerzeniu tego wykazu o inne działania (w tym o większą

część działań proponowanych przez Parlament Europejski) i o nieuznawaniu tego 

wykazu za wyczerpujący. Czyniąc to, Rada uwzględniła jednak fakt, że państwa cz

łonkowskie faktycznie mają obowiązek skoncentrowania się na poszczególnych 

priorytetach związanych ze strategią lizbońską, zapewniona jest zatem pewna 

koncentracja poprzez rozdysponowanie środków (ang. earmarking exercise)

wprowadzone w rozporządzeniu Rady ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie 

Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Funduszu Spójności, po stosownym zaleceniu ze strony Rady Europejskiej. Komisja 

nie sprzeciwiła się takiemu rozumowaniu.

W trakcie szczegółowej lektury wniosku (od lipca 2004 r. do maja 2006 r.) wprowadzono 9.

wiele zmian redakcyjnych służących wyjaśnieniu tekstu, rozstrzygnięciu kwestii prawno-j

ęzykowych oraz zapewnieniu ogólnej spójności przedmiotowego rozporządzenia, jak równie

ż spójności między poszczególnymi rozporządzeniami z pakietu. Nie są one wspomniane w 

niniejszej nocie, chyba że uwzględniają poprawki Parlamentu Europejskiego.

W głosowaniu plenarnym w dniu 6 czerwca 2005 r. Parlament Europejski przyjął 10210.

poprawki do wniosku, których większość została włączona, w całości, w części lub co do 

zasady, do wspólnego stanowiska Rady.
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Przy ostatecznej redakcji prawno-językowej tekstu wspólnego stanowiska przenumerowano 11.

niektóre motywy i artykuły. W niniejszym dokumencie zastosowano numerowanie występuj

ące we wspólnym stanowisku, czasami różni się zatem ono od numerowania znajdującego się

w opinii parlamentu i w zmienionym wniosku.

Motywy

Rada wprowadziła poprawki do kilku motywów znajdujących się we wniosku Komisji i przyj12.

ęła kilka dodatkowych w celu odzwierciedlenia zmian i poprawek wprowadzonych w tekście 

rozporządzenia. W ten sposób Rada uwzględniła w całości lub w części, lub przeformułowa

ła, poprawki Parlamentu Europejskiego nr 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14.

Rozdział I - Przepisy ogólne (art. 1-7)

W ramach przepisów ogólnych, poza znaczącymi zmianami, o których mowa w pkt 8, Rada 13.

wprowadziła kilka zmian mających na celu pełniejsze uwzględnienie specyficznego 

charakteru interwencji EFRR w ramach trzech celów.  Rada wprowadziła zatem kilka 

nowych dziedzin interwencji, w tym wiele spośród dziedzin zaproponowanych przez 

Parlament Europejski. Te ostatnie przedstawiono w dalszej części tekstu.

W art. 3 Rada w pełni przyjęła poprawkę nr 20 oraz w części poprawki nr 21 (łączenie 14.

w sieci, współpraca i wymiana doświadczeń) i nr 22 (środki obejmują wsparcie i usługi dla 

przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP).

W art. 4, poświęconym celowi konwergencji, Rada w pełni przyjęła poprawkę nr 29.15.
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Rada uwzględniła również w części następujące poprawki: nr 25 (wprowadzenie lokalnych 

struktur gospodarczych oraz tworzenie i ochrona trwałych miejsc pracy), poprawki nr 27 i 28 

(odniesienie do Europejskiej Przestrzeni Badawczej, partnerstwa publiczno-prywatne), nr 30 

(inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz pomoc dla struktur świadczących usługi s

ąsiedzkie w celu tworzenia nowych miejsc pracy w przypadkach gdy działania takie leżą poza 

zakresem zastosowania rozporządzenia (WE) nr …/… (EFS)), nr 117/32 (zaopatrzenie w 

wodę oraz gospodarowanie zasobami wodnymi i zagospodarowanie odpadów, inwestycje w 

obszary objęte programem NATURA 2000), poprawka nr 34 została uwzględniona (zach

ęcanie do nowych, trwalszych struktur turystyki), a jej część została znacznie rozszerzona 

przez Radę w art. 4 ust. 6 i 7 (kultura), nr 38 (odniesienie do szkolenia zawodowego).

Chociaż, po uważnej analizie, Rada nie uwzględniła poprawki nr 40, Komisja zgłosiła o

świadczenie do protokołu Rady dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa publicznego.

W art. 5, poświęconym celowi konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia, Rada uwzględniła 16.

w pełni poprawkę nr 44 (elastyczność dla regionów objętych mechanizmem phasing-in), nr 

53 i 60.

Rada uwzględniła w części lub co do istoty następujące poprawki: nr 45 (uwzględniającą

potrzeby lokalne), nr 46 (promującą badania naukowe i rozwój technologiczny oraz MŚP 

w przemyśle), nr 47 (poprawiającą dostęp MŚP do finansowania), nr 51 (odniesienie do kszta

łcenia wyższego i instytucji badawczych), nr 112 (tereny poprzemysłowe, promowanie 

infrastruktury związanej z bioróżnorodnością i programem NATURA 2000, kultura 

i turystyka), 59 (rozwój efektywnych systemów gospodarowania energią), 63 (połączenia 

promieniste do głównych linii kolejowych), 64 (opracowanie planów działania dla bardzo ma

łych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych).

W art. 6, poświęconym celowi współpracy terytorialnej, Rada w pełni przyjęła poprawki 17.

nr 65 i 67.

Rada uwzględniła również w części lub zasadniczo następujące poprawki: nr 68 (wspieranie 

powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi), 72 (wykaz niewyczerpujący), 74 (susza), 

80 (współpraca międzyregionalna, odniesienie do art. 8), 82 (kwalifikowalność wydatków 

związanych z mieszkalnictwem na pewnych warunkach).
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Rozdział II - Przepisy szczególne dotyczące traktowania poszczególnych cech terytorialnych 

(art. 8-11)

Ta część wspólnego stanowiska nie została zasadniczo zmieniona w porównaniu 18.

z wnioskiem Komisji. Główne zmiany zostały zatem zainspirowane przez Parlament 

Europejski, w szczególności dotyczy to wzmocnienia wymiaru miejskiego.

Poprawki Parlamentu Europejskiego nr 83 (prawie wszystko: zrównoważony rozwój 

obszarów miejskich, zrównoważony wzrost, poprawa środowiska miejskiego itp.), 88 (odes

łanie do traktatu), 84 (podwyższenie progu), 89 i 90 (otwarcie wykazu znajdującego się w 

art. 4 i 5), zostały w części lub zasadniczo wprowadzone do niniejszego rozdziału.

Rozdział III - Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (art. 

12-21)

Wspólne stanowisko Rady na temat tego rozdziału musiało spełnić szczególny wymóg 19.

odzwierciedlenia stosownych przepisów w rozporządzeniu ogólnym. Zmiany i poprawki 

wprowadzone w tym drugim rozporządzeniu zostały zatem wprowadzone w tym rozdziale. 

Takie podejście wielokrotnie prowadziło do poważnego przeredagowania wniosku Komisji 

(często przy zachowaniu istoty rzeczy), w związku z czym kilka poprawek Parlamentu 

Europejskiego nie zostało uwzględnionych, ponieważ po wspomnianym przeredagowaniu 

przestały one być istotne. Pomimo to, poprawki nr 102 i 108 mogły zostać w pełni włączone 

do wspólnego stanowiska.
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IV. POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KTÓRYCH NIE UWZGL

ĘDNIONO

Po dokładnym rozważeniu i dogłębnej analizie poprawek Rada nie mogła uwzględnić nast20.

ępujących poprawek Parlamentu Europejskiego: nr 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 

26, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 

81, 85, 87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

Niektóre z tych poprawek nie mogły zostać uwzględnione z uwagi na ich niezgodność21.

z przepisami rozporządzenia Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Funduszu Spójności, na przykład poprawki dotyczące zmiany nazwy celu „konkurencyjność

regionalna i zatrudnienie”, tj. poprawki nr 16 i 19. W kilku innych przypadkach, na przykład 

poprawek nr 18, 85 i 106, tekst został tak przeformułowany, że poprawki już do niego nie 

pasowały. W przypadku poprawek nr 31, 36, 91 lub 103 Rada uwzględniła je w sposób 

horyzontalny w ramach rozporządzenia Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Funduszu Spójności. W innych przypadkach Rada uznała, że poprawki w zbyt daleko idący 

sposób zwiększyłyby zakres zastosowania rozporządzenia, są to np. poprawki nr 19, 24, 26, 

33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81. Poprawki 

91-101 nie mogły zostać uwzględnione z uwagi na fakt, że treść programu dotyczącego celu 

„Europejska współpraca terytorialna” powinna być możliwie w największym stopniu zbliżona 

do programów operacyjnych dwóch innych celów.
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V. WNIOSEK

W swoim wspólnym stanowisku Rada przyjęła znaczną liczbę poprawek Parlamentu 22.

Europejskiego, co jest w pełni zgodne z celami wniosku Komisji.

Poprzez wspólne stanowisko Rada starała się wypracować rozsądną i możliwą do 23.

wprowadzenia w życie równowagę pomiędzy interesami zainteresowanych podmiotów

a interesami innych zainteresowanych stron. Ogólna równowaga wspólnego stanowiska Rady 

została uznana przez Komisję i potwierdzona jednomyślnym porozumieniem politycznym na 

posiedzeniu Rady w dniu 5 maja 2006 r.

__________


