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PARLAMENT EUROPEJSKI 

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie) 
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, za 
wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie) 
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie) 
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0495)1,

– uwzględniając art. 251 ust.2 oraz art. 162 i 299 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi 
projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0089/2004),

– uwzględniając art. 160 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i 
Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rybołówstwa oraz Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) Państwa Członkowskie i Komisja 
zapewnią, że nie zachodzi dyskryminacja 
ze względu na płeć, pochodzenie rasowe
lub etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, w trakcie różnych etapów 
wdrażania EFRR i innych Funduszy 

  
1 Dz. U. ... / Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Strukturalnych, a w szczególności w 
przyznawaniu dostępu do nich.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 5

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

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

Uzasadnienie

Uczestnicy środowiskowi muszą być zaangażowani w ten sam sposób, jak uczestnicy społeczni 
i gospodarczy.

Poprawka 3
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 
strukturalnych, 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 i Cel 2 pomocy obszarom miejskim 
znajdującym się w kryzysie, przewidziane 
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 strukturalnych, należy 
wzmocnić wymiar miejski, w tym poziom 
inwestycji w zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich, poprzez pełną 
integrację środków w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych przez 
EFRR.

Uzasadnienie

Wymiar miejski może być wzmocniony tylko, jeśli zapewniony zostanie wystarczający poziom 
inwestycji w zrównoważony rozwój obszarów miejskich.
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Poprawka 4
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 wyspy, obszary górskie oraz słabo 
zaludnione, których położenie 
geograficzne wpływa na osłabienie 
rozwoju.

Uzasadnienie

Należy skreślić przymiotnik „niektóre” w celu dostosowania brzmienia do art. III-220 
Traktatu Konstytucyjnego.

Poprawka 5
Art. 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 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, a w 
szczególności:
a) potrzebą wzmocnienia 

konkurencyjności i innowacji w celu 
stworzenia stabilnych miejsc pracy, 
promowania integracji społecznej i 
równości między mężczyznami i kobietami 
oraz aby osiągnąć poprawę w zakresie 
środowiska naturalnego poprzez 
wdrożenie ustawodawstwa wspólnotowego 
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dotyczącego środowiska naturalnego;
b) potrzebą usunięcia stojących przed 
ludźmi niepełnosprawnymi barier w 
dostępie do dóbr i usług oraz terenów 
zabudowanych poprzez zapewnienie, że 
dostępność jest warunkiem każdego 
projektu korzystającego z Funduszy.

Poprawka 6
Art. 3 ust. 2 lit. a)

a) inwestycje produkcyjne; a) inwestycje produkcyjne zgodnie z 
priorytetami ustanowionymi w art. 2;

Uzasadnienie

Celem wyjaśnienia istoty „inwestycji produkcyjnych”.

Poprawka 7
Art. 3 ust. 2 lit. 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, dotacje 
na spłatę odsetek, usługi sąsiedzkie oraz 
wspólne inicjatywy lokalne, współpraca i 
współdziałanie pomiędzy regionami, 
miastami oraz stosownymi uczestnikami 
procesów społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych;

Uzasadnienie

Nie należy ograniczać współpracy terytorialnej tylko do wymiany doświadczeń, wręcz 
przeciwnie - należy ją wzmocnić.

Poprawka 8
Art. 4 część wprowadzająca

W ramach celu „konwergencji" EFRR W ramach celu „konwergencji" EFRR 
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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:

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

Poprawka 9
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 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 inwestycje związane 
z zarządzaniem odpadami, zarządzaniem i 
jakością wody, oczyszczaniem ścieków 
komunalnych oraz jakością powietrza, a 
także zintegrowany system kontroli i 
zapobiegania zanieczyszczaniu, ponowne 
zagospodarowanie i rekultywacja 
skażonych terenów i gruntów, promowanie 
różnorodności biologicznej i ochrony 
przyrody, zrównoważone użycie zasobów 
naturalnych, pomoc dla MŚP w zakresie 
promowania zrównoważonych wzorców 
produkcji poprzez wdrażanie rentownych 
systemów zarządzania ochroną środowiska 
oraz wdrażanie i stosowanie technologii 
zapobiegania zanieczyszczaniu 
środowiska;

Uzasadnienie

Celem jest wsparcie ramowej dyrektywy wodnej, aby naprawić szkody wpływające na 
środowisko oraz aby promować zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych (w tym 
środki mające na celu zmniejszenie ilości powstających odpadów, promowanie wydajności 
energii itp.).

Poprawka 10
Art. 4, pkt 5)

5) Turystyka, w tym promowanie 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
stanowiącego o przyszłym 
zrównoważonym rozwoju turystyki, 

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

ochrona i wzbogacanie dziedzictwa 
materialnego i kulturowego w ramach 
promowania rozwoju gospodarczego, 
pomoc na rzecz poprawy usług 
turystycznych poprzez wprowadzanie 
nowych usług o większej wartości dodanej.

Uzasadnienie

Dodanie uwzględnienia dziedzictwa materialnego (w tym naturalnego).

Poprawka 11
Art. 4 pkt 10 a) (nowy)

10 a) Bezpieczeństwo publiczne, w tym 
inwestowanie w infrastrukturę i 
technologie polepszające nadzór terenu, 
zapobieganie infiltracji gospodarki przez 
przestępczość zorganizowaną oraz 
szerzenie kultury prawnej.

Uzasadnienie

Zorganizowana przestępczość jest jedną z głównych przyczyn utrudniających rozwój 
niektórych regionów europejskich.

Poprawka 12
Art. 5 pkt 2) lit. 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,
promowanie rozwoju infrastruktury 
związanej z różnorodnością biologiczną 
oraz „Natura 2000”, jako udział w trwałym 
rozwoju i dywersyfikacji obszarów 
wiejskich; działania są ukierunkowane 
między innymi na:
- turystykę, w tym promowanie dóbr 
naturalnych i kulturowych, jako 
potencjału dla rozwoju zrównoważonej 
turystyki; 
- pomoc mająca na celu poprawę usług 
turystycznych poprzez nowe usługi o 
wysokiej wartości dodanej;
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- ochronę i wzmacnianie dziedzictwa 
kulturowego w celu wsparcia rozwoju 
gospodarczego.

Uzasadnienie

Inwestycje w różnorodność biologiczną i sieć Natura 2000 są nie tylko związane z 
bezpośrednimi korzyściami gospodarczymi. Turystyka i promowanie dóbr naturalnych i 
kulturowych odgrywa ważną rolę w tworzeniu regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia. 
Niniejsza przesłanka została zatwierdzona podczas obecnych rund funduszy strukturalnych i 
była z sukcesem wykorzystywana do osiągnięcia celów.

Poprawka 13
Art. 5 pkt 2) lit. c)

c) promowanie czystego publicznego 
transportu miejskiego;

c) promowanie przyjaznego środowisku 
naturalnemu publicznego transportu 
miejskiego;

Poprawka 14
Art. 5 pkt 3) lit. a)

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, 
a także poprzez promowanie regionalnych i 
lokalnych sieci żeglugi śródlądowej, 
kabotażu, połączeń morskich z mniejszymi 
wyspami oraz poprzecznych połączeń 
lotniczych pomiędzy lotniskami pierwszej i 
drugiej klasy;

Uzasadnienie

Zapewni to uwzględnienie niektórych typów morskich i powietrznych dróg w europejskich 
regionach peryferyjnych.

Poprawka 15
Art. 6 pkt 1) część wprowadzająca
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1) rozwoju transgranicznych działań 
społecznych i gospodarczych poprzez 
realizację wspólnej strategii na rzecz 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego, a 
w szczególności poprzez:

1) rozwoju transgranicznych działań 
społecznych, gospodarczych oraz tych 
związanych ze środowiskiem naturalnym, 
poprzez realizację wspólnej strategii na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, a w szczególności poprzez:

Poprawka 16
Art. 6 pkt 1) lit. b)

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

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

Uzasadnienie

Zapobieganie naturalnym zagrożeniom ma wyraźny wymiar transgraniczny i nie należy go 
wykluczać z pomocy EFRR.

Poprawka 17
Art. 6 pkt 2) lit. 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 transgraniczne sektory sieci 
transeuropejskich, poprawa dostępu na 
poziomie lokalnym i regionalnym do sieci i 
platform międzynarodowych, polepszenie 
współpracy systemów krajowych i 
regionalnych oraz ustanowienie i rozwój 
autostrad morskich oraz promowanie 
zaawansowanych technologii 
komunikacyjnych i informacyjnych;

Uzasadnienie

Autostrady morskie są jednym z kluczowych elementów europejskiej strategii transportowej, a 
ich promowanie ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia ruchu drogowego i 
zanieczyszczenia powietrza.

Poprawka 18
Art. 6 pkt 2) lit. c)

c) zapobieganie ryzyku, w tym 
promowanie bezpieczeństwa morskiego i 
ochrony przed powodziami, 

c) zapobieganie ryzyku, w tym 
promowanie bezpieczeństwa morskiego i 
ochrony przed powodziami, zmianami 
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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.

klimatycznymi, zanieczyszczeniem wód 
morskich i śródlądowych, zapobieganie i 
ochrona przed erozją, trzęsieniem ziemi, 
wybuchami wulkanów, lawinami, 
pożarami lasów i pustynnieniem ziemi. 
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 19
Art. 6 pkt 2) lit. d a) (nowa)

da) ochrona i wzmocnienie dziedzictwa 
materialnego i kulturowego w kontekście 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Uzasadnienie

Ten obszar działania nie ogranicza się tylko do szczebla lokalnego i regionalnego. Istnieją 
wyraźne przykłady oferowania pokaźnej europejskiej wartości dodanej przez transnarodową 
współpracę przy rozwiązywaniu problemów i dzieleniu się najlepszymi praktykami.

Poprawka 20
Art. 6 pkt 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, 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.

Uzasadnienie
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Współpraca ta nie może być ograniczona do obszarów o ścisłym charakterze miejskim, ale 
musi dotyczyć także obszarów wiejskich, regionów zależnych od rybołówstwa oraz obszarów 
o niekorzystnych warunkach.

Poprawka 21
Art. 8 ust. 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 
wysokiej koncentracji problemów 
gospodarczych, środowiskowych i 
społecznych w dotykających aglomeracje 
miejskie.

1. W przypadku działania polegającego na 
zrównoważonym rozwoju obszarów 
miejskich, 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 i zwalczanie 
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, rekultywację 
terenów poprzemysłowych oraz 
zachowanie i rozwój dziedzictwa 
historycznego i kulturowego przy 
zastosowaniu środków promujących 
innowacje i gospodarkę wiedzy, 
przedsiębiorczość, lokalne zatrudnienie 
oraz rozwój społeczności, jak również 
świadczenie usług na rzecz ludności z 
uwzględnieniem zmian struktur 
demograficznych.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę, jaką miasta odgrywają w rozwoju regionalnym, dla 
skuteczności polityki spójności oraz ich przyczyniania się do celów z Lizbony i Göteborga 
ważne jest, aby finansowanie z funduszy strukturalnych było wyraźniej związane z potrzebami 
obszarów miejskich. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie działań dla zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich, które zawierają, ale też nie ograniczają się tylko do nich, środki 
„rewaloryzacji miast”.

Poprawka 22
Art. 8 ust. 2

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…)
finansowanie z EFRR środków 

2. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 
art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr (…)
finansowanie z EFRR środków 
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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.

przewidzianych w ramach celu, jakim jest 
„regionalna konkurencyjność i 
zatrudnienie", objętego zakresem 
rozporządzenia (WE) nr (…) w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zostają zwiększone do 20% w ramach 
rozpatrywanego priorytetu.

Uzasadnienie

Opierając się na pozytywnym doświadczeniu wspólnotowej inicjatywy URBAN, należy 
umożliwić finansowanie do 20% z EFRR środków w typie EFS na obszarach miejskich, w celu 
umożliwienia miastom bardziej elastycznego określenia środków odpowiednich do zmierzenia 
się z lokalnymi wyzwaniami.

Poprawka 23
Art. 9 ust. 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, w ramach programów 
operacyjnych zgodnie z art. 36 
rozporządzenia (WE) 
(.....),komplementarność i spójność,
zgodnie z środkami koordynującymi 
określonymi w art. 24 ust. 4 tego 
rozporządzenia 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 regiony, 
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 
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rybołówstwa. Dodatkowo wprowadza się 
przepis dotyczący kontroli in itenere i ex 
post dla monitorowania 
komplementarności i spójności.

Uzasadnienie

Głównym celem poprawki jest zapewnienie spójności i komplementarności między dwoma 
funduszami. Odniesienie do Państw Członkowskich i regionów byłoby spójne z początkiem 
ustępu, gdzie wspomniane są zarówno Państwa Członkowskie, jak i regiony. 

Poprawka 24
Art. 12 pkt 6) lit. e a) (nowa)

ea) opis porozumień, 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 podczas fazy przygotowawczej 
programu i kolejnych etapów;

Uzasadnienie

Dla celu „współpracy terytorialnej” ważne jest, aby Państwa Członkowskie stosowały zasady 
partnerstwa. Komisja powinna zatem zastrzec, że dopuszczalność propozycji programów 
operacyjnych będzie poddana wymogowi określenia przez Państwa Członkowskie sposobu, w 
jaki zamierzają stosować te zasady.

Poprawka 25
Art. 14 ust. 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 i 
lokalnych.

Uzasadnienie
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Przy wypełnianiu zasad partnerstwa i subsydiarności Państwa Członkowskie muszą zezwolić 
na odpowiednią reprezentację lokalnych i regionalnych władz w komitetach monitorujących.
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EXPLANATORY STATEMENT

Established in 1975, following the first enlargement of the Union, the European Regional 
Development Fund helps to ‘redress the main regional imbalances’ (Article 160 of the EC 
Treaty).

The duty of European solidarity is clearly central to the process of building the Union. It is 
thus true to say that if the European Union were just a free trade area, cohesion policy could 
serve merely to redistribute funds for the benefit of less developed regions or countries so as 
to offset income disparities. However, it has other ambitions: it is as much a political project 
as a social and economic project. Consequently, cohesion policy is employed as a means of 
promoting a development model in which solidarity and cooperation play an active role1.

Faced with the challenge of the latest enlargement, which has exacerbated regional disparities 
to an unprecedented degree, the Commission has drawn up a new regulation on the European 
Regional Development Fund aimed at rationalising the objectives and gearing them to the 
Lisbon and Göteborg keynotes.

The ERDF will help to finance the three new objectives.

Regions whose development is lagging behind will thus be covered by the ‘Convergence’ 
objective, affording wide scope for ERDF assistance to enable regions to tap and modernise 
their resources and embark on a sustainable development process (Article 4).

The ‘Regional competitiveness and employment’ objective (Article 5) revolves around three 
keynotes, namely innovation and the knowledge economy, environment and risk prevention, 
and access to transport and information and communication technology services.

‘Territorial cooperation’ (Article 6), prompted by the success of the INTERREG III 
Community initiative, breaks down into cross-border, transnational, and regional networking 
components encompassing a list of activities based on the Lisbon and Göteborg keynotes.

In addition, the regulation lays down specific provisions to allow for particular territorial 
aspects (Articles 8, 9, 10, and 11):

As regards the urban dimension (Article 8), the ERDF ‘shall support the development of 
participative, integrated strategies to tackle the high concentration of economic, 
environmental and social problems affecting urban agglomerations’. Urban-oriented measures 
are consequently encompassed within the ERDF-funded operational programmes, and there 
are no longer any specific programmes along the lines of the URBAN  Community initiative.

ERDF assistance can also be used in rural areas and areas dependent on fisheries 
(Article 9) to promote economic diversification. The Member States and the regions will have 
the task of bringing measures co-financed by the European Agricultural Fund for Rural 

  
1 See M. Jouen, ‘Etude sur l’adaptation de la politique de cohésion à l’Europe élargie et aux objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg’, in Notre Europe.
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Development (EAFRD) or by the European Fund for Fisheries (EFF) into a coherent 
complementary relationship with the programmes co-financed by the ERDF.

Furthermore, under the ‘competitiveness’ objective, the ERDF will support regional 
programmes in areas with natural handicaps (Article 10).

Lastly, the outermost regions (Article 11), whether or not they fall under the ‘Convergence’ 
objective, will be eligible for specific ERDF financial support.

Substantive lit.s

Your rapporteur believes that the Commission proposal for a regulation strikes an effective 
balance between the aims of cohesion policy and the Lisbon and Göteborg priorities, that is to 
say, competitiveness, employment and social integration, environmental protection and risk 
prevention, and the knowledge-based economy.

He notes that there are sound options set out in the proposal, as can be seen from the fact that, 
for example:

- measures in the area of research and innovation are to be treated as a priority for the 
purposes both of the ‘Convergence’ objective and of the ‘competitiveness and employment’ 
objective;

- attention is to be focused on matters of sustainable development through targeted measures 
related to the environment, transport, energy, and prevention and management of natural 
risks;

- accessibility problems are to be taken into account under the ‘competitiveness and 
employment’ objective;

- territorial cooperation is elevated to the status of a third objective and, in particular, sea 
borders are to be recognised for the purposes of cross-border cooperation.

He also welcomes the stronger emphasis on certain fundamental principles of cohesion policy 
such as concentration of assistance, additionality, and partnership.

He does, however, think it necessary to make some changes relating specifically to:

• Principle of non-discrimination and equal opportunities
It is important to refer to the principle of non-discrimination and equal opportunities as 
regards access to the European Regional Development Fund and, more generally, to 
the Structural Funds as a whole (Am.1).

• Disabled people
It is agreed that the ERDF should be a primary means of reducing the social exclusion 
affecting disabled people in every aspect of life. Accordingly, and in addition to the 
above-mentioned reference to the principle of non-discrimination, the rapporteur 
intends to amend the purpose of the ERDF (Article 2) by introducing an explicit 
commitment to removing the obstacles posed to people with disabilities (Am. 5).
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• Environment and cultural heritage
While welcoming the reference to the promotion of biodiversity and the development 
of infrastructure linked to Natura 2000, the rapporteur thinks it necessary to add 
further Poprawkas to safeguard, protect, and enhance the environment (Ams. 3, 5, 9, 
10, 13, 15, 18, and 21) and the cultural heritage (Ams. 12 and 19) in the context of 
sustainable development outlined by the Commission.
He also believes that environmental actors should be involved on the same footing as 
other territorial and socio-economic actors for the purpose of managing the 
implementation of ERDF operations (Am. 2).

• Urban dimension
Although the resources to be earmarked for urban policy are more substantial than 
under the old URBAN initiative, your rapporteur considers that the urban dimension 
should be secured more effectively by means of

o an increase in the maximum ERDF contribution to ESF-funded measures in 
urban areas (Am. 22),

o a sufficient level of investment in policies to promote sustainable urban 
development (Am. 3),

o greater involvement of local authorities when national strategic frameworks are 
drawn up, so as to ensure compliance with the partnership principle.

• Security
As far as the ‘Convergence’ objective is concerned, the rapporteur believes that the 
aims set out in Article 4 should include a reference to public security, that is to say, a 
guarantee of protection against infiltration of the economy and Structural Fund 
expenditure procedures  by organised crime (Am. 11).

• Shipping
The rapporteur considers that the scope of the ‘competitiveness’ and ‘territorial 
cooperation’ objectives should be extended to encompass shipping, focusing particular 
attention on motorways of the sea (Ams. 14 and 17).
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