
PA\556333PL.doc PE 353.716v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

WERSJA TYMCZASOWA
2004/0167(COD)

16.02.2005

PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jerzy Buzek



PE 353.716v01-00 2/9 PA\556333PL.doc

PL

PA_Leg



PA\556333PL.doc 3/9 PE 353.716v01-00

PL

SHORT JUSTIFICATION

Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a Regulation on the European 
Regional Development Fund (ERDF). In his view, the proposal succeeds in linking the 
cohesion policy with the Lisbon and Gothenburg objectives. One of the main objectives of  
the European Union is indeed to guarantee an adequate balance between economic, social and 
environmental aspects of the development process. The intervention of the ERDF is foreseen 
in a range of topics and areas which, generally speaking, appear to be consistent with the 
above-mentioned objectives. However, your draftsman thinks that further areas need to be 
added to the relevant articles in order to improve the environmental performance of this Fund 
in particular. 

As an example, we should underline the importance of the environmental protection pillar 
when it comes to the regional funds oriented to the underdeveloped regions within the 
"Covergence" objective. These regions have often outdated industries and strongly polluted 
sites and also a high population density. The restructuring of certain industries in these areas 
requires not only the achievement of economic profitability but also high environmental 
protection standards. Therefore, direct aid to investment introducing the most advanced 
technological solutions needs to be encouraged and financed.

The creation of conditions aiming at reducing the gap in the environmental protection 
measures between the Member States is essential and should be taken as a priority, especially 
in the context of the last enlargement. In order to be effective, the implementation of the 
Natura 2000 network or Water Framework Directive and promoting the Sustainable 
Development Strategy as a whole has to be done at EU level. 

The effectiveness of the EU structural policy would be highly increased if the regions were 
not overburdened by a series of long term and rigid constraints giving more importance to 
specific local priorities. Moreover, simplification of procedures would be welcome as far as 
the use of the funds is concerned. In fact, detailed and specific procedural requirements create 
a great risk of slowing down the implementation of new high quality clean technologies and 
blocking the whole process of the environmental protection improvement. Therefore, the issue 
of the absorption capacity deserves special attention from the European Commission and the 
Member States. 

On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase. 
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. Your draftsman considers that the same rules on eligibility of expenditure should 
apply for all the Funds.
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Art. 2 ust. 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 
oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju 
strukturalnego i dostosowywanie gospodarki 
regionalnej, w tym także przekształcanie 
upadających regionów przemysłowych.

Uzasadnienie

Fundusze Strukturalne muszą wnosić wkład do Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE i 
realizować ją.

Poprawka 2
Art. 2 ust. 2

W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, a w 
szczególności potrzebą wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacji w celu 
stworzenia stabilnych miejsc pracy oraz
promowania rozwoju w przyjazny dla 
środowiska sposób.

W swoich działaniach EFRR kieruje się 
priorytetami wspólnotowymi, a w 
szczególności potrzebą wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacji w celu 
promowania zrównoważonego rozwoju, 
stworzenia stabilnych miejsc pracy oraz 
ochrony i poprawy stanu środowiska.

Uzasadnienie

  
1 Dz.U. C ... /Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest zapewnienie właściwej równowagi 
pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami procesu rozwoju. Nie 
należy pomniejszać znaczenia filaru ochrony środowiska, kiedy w grę wchodzą fundusze 
regionalne zorientowane na wspieranie regionów słabo rozwiniętych w ramach celu 
konwergencji (art. 4 rozporządzenia w sprawie EFRR, COM(2004)495). W regionach tych, z 
powodu niskiej stopy inwestycji, zaniedbywane są nie tylko rozwój i postęp cywilizacyjny, lecz 
również ochrona środowiska naturalnego.

Poprawka 3
Art. 4 pkt 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 MSP 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 inwestycje związane 
z zarządzaniem odpadami, dostawą wody, 
jakością wody, ochroną i zarządzaniem 
dorzeczami rzek, zapobieganiem ryzyku 
środowiskowemu (w tym ochroną przed
powodziami i zanieczyszczeniem wód 
śródlądowych), oczyszczaniem ścieków 
komunalnych oraz jakością powietrza, a 
także zintegrowany system kontroli i 
zapobiegania zanieczyszczaniu, 
zapobieganie zanieczyszczeniu hałasem,
rekultywacja skażonych terenów i gruntów, 
kształtowanie krajobrazu na obszarach 
wiejskich, promowanie różnorodności 
biologicznej i ochrony przyrody, pomoc dla 
MSP w zakresie promowania 
zrównoważonych wzorców produkcji 
poprzez wdrażanie rentownych systemów 
zarządzania ochroną środowiska oraz 
wdrażanie i stosowanie technologii 
zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, 
w tym technologie przeciwdziałania 
zmianom klimatu;

Uzasadnienie

Ważne jest włączenie dodatkowych obszarów do priorytetów celu konwergencji.

Poprawka 4
Art. 4 pkt 10 a) (nowy)

10 a) Bezpośrednia pomoc na inwestycje, ze 
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zwróceniem szczególnej uwagi na wysokiej 
jakości czyste technologie, w celu 
przeprowadzenia restrukturyzacji 
przemysłu ciężkiego w regionach, w których 
przejście do gospodarki rynkowej miało 
miejsce dopiero w ostatnim czasie.

Uzasadnienie

Regiony wspierane przez pomoc udzieloną w ramach celu „konwergencji” często 
charakteryzują się przestarzałym przemysłem i silnie skażonymi terenami. Ponadto regiony te 
mają również duże zagęszczenie ludności. Z tego powodu restrukturyzacja niektórych gałęzi 
przemysłu na tych obszarach wymaga nie tylko osiągnięcia rentowności ekonomicznej, lecz 
również wysokich standardów ochrony środowiska. Konieczne jest zatem zastosowanie 
najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Poprawka 5
Art. 5 ust. 2 lit. a)

a) stymulowanie inwestycji na rzecz 
rekultywacji skażonych terenów i gruntów, 
promowania rozwoju infrastruktury 
związanej z różnorodnością biologiczną 
oraz „Natura 2000”, jako udział w 
zrównoważonym rozwoju gospodarczym i 
dywersyfikacji obszarów wiejskich;

a) stymulowanie inwestycji na rzecz 
rekultywacji skażonych terenów i gruntów, 
wspierających potencjał gospodarczy, 
społeczny i środowiskowy;

Uzasadnienie

Ważne jest podnoszenie wartości środowiskowej miejsc skażonych ze względów związanych z 
przyrodą i różnorodnością biologiczną, zważywszy, że przyniesie to większe korzyści 
społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Patrz również: uzasadnienie do poprawki do art. 5 
ust. 2 lit. aa) (nowa).

Poprawka 6
Art. 5 ust. 2 lit. a a) (nowa)

aa) promowanie rozwoju infrastruktury 
związanej z Ramową Dyrektywą Wodną, 
zarządzanie różnorodnością biologiczną 
oraz programem „Natura 2000” jako udział 
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we wspieraniu zrównoważonego rozwoju i 
dywersyfikacji obszarów wiejskich;

Uzasadnienie

Inwestowanie w różnorodność biologiczną i obszary Natura 2000 powinno być związane nie 
tylko z bezpośrednimi korzyściami ekonomicznymi, ale powinno także wnosić wkład w 
zrównoważone cele tych regionów. Patrz również: uzasadnienie do poprawki do art. 5 ust. 2 
lit. a).

Poprawka 7
Art. 5 ust. 2 lit. 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, w tym 
łagodzenie zmian klimatu i dostosowanie 
się do nich oraz zmniejszanie ryzyka 
powodzi poprzez wdrożenie Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. 

Uzasadnienie

Zmiana klimatu jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska, z jakimi mamy do 
czynienia. Powodzie i Ramowa Dyrektywa Wodna są związane z tym zagadnieniem i powinny 
być w tym miejscu wymienione.

Poprawka 8
Art. 5 ust. 2 lit. d a) (nowa)

da) promowanie zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych i 
wzbogacanie walorów regionalnych 
poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu i 
zrównoważone zarządzanie odpadami i 
wodą;

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu pomoc przedsiębiorstwom w zmniejszeniu ich wpływu na środowisko 
naturalne, w szczególności poprzez odpady i wodę.
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Poprawka 9
Art. 6 ust. 2 lit. 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, zanieczyszczeniem wód 
morskich i śródlądowych, zapobieganie i 
ochrona przed erozją, trzęsieniem ziemi oraz 
lawinami, a także łagodzenie zmian klimatu 
i dostosowanie się do nich. 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;

Poprawka 10
Art. 7 lit. a)

a) VAT; a) podatek VAT podlegający zwrotowi;

Uzasadnienie

Patrz: krótkie uzasadnienie sprawozdawcy komisji opiniodawczej.

Poprawka 11
Art. 9 pkt 5)

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich.

5) rozwoju usług turystycznych i walorów 
rekreacyjnych obszarów wiejskich oraz
wzbogacanie środków trwałych, w tym 
infrastruktury związanej z zarządzaniem 
różnorodnością biologiczną i programem 
Natura 2000.

Poprawka 12
Art. 12 pkt 1)



PA\556333PL.doc 9/9 PE 353.716v01-00

PL

1) analizę sytuacji w obszarze współpracy 
pod względem jego mocnych i słabych stron 
oraz przyjętą strategię postępowania w tej 
sytuacji;

1) analizę sytuacji w obszarze współpracy 
pod względem jego mocnych i słabych 
stron, jak również celów zrównoważonego 
rozwoju, oraz przyjętą strategię 
postępowania w tej sytuacji;

Uzasadnienie

Wszystkie krajowe strategie powinny uwzględniać cele europejskiej strategii zrównoważonego 
rozwoju.

Poprawka 13
Art. 12 pkt 3)

3) informacje o priorytetach i ich 
konkretnych celach. Cele te są 
kwantyfikowane przy zastosowaniu 
ograniczonej liczby wskaźników 
dotyczących wdrożenia, rezultatów i 
wpływu. Wskaźniki umożliwiają mierzenie 
postępów i efektywności celów 
realizujących te priorytety;

3) informacje o priorytetach i ich 
konkretnych celach. Cele te są 
kwantyfikowane przy zastosowaniu 
ograniczonej liczby wskaźników 
dotyczących wdrożenia, rezultatów i 
wpływu. Wskaźniki umożliwiają mierzenie 
postępów i efektywności celów 
realizujących te priorytety, a także odnoszą 
się do sytuacji społeczno-gospodarczej, 
strukturalnej i środowiskowej;

Uzasadnienie

Projekty i programy powinny być oceniane przy pomocy kombinacji wskaźników 
środowiskowych, społecznych i gospodarczych.


