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6.2.2019 A8-0043/433

Poprawka 433
Iskra Mihaylova
w imieniu grupy ALDE

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wnioskować o przesunięcie do 5 % 
alokacji finansowych dla programu 
z dowolnego z podanych funduszy do 
dowolnego innego funduszu w ramach 
zarządzania dzielonego lub do dowolnego 
instrumentu w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub zarządzania 
pośredniego. 

1. W trosce o elastyczność państwa 
członkowskie mogą wnioskować, po 
uzgodnieniu z komitetem monitorującym, 
o przesunięcie do 10 % alokacji 
finansowych dla programu z dowolnego z 
podanych funduszy do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz, program LIFE i 
„Horyzont Europa”.

2. Przesunięte środki są realizowane 
zgodnie z zasadami funduszu lub 
instrumentu, do którego zostają 
przesunięte, a w przypadku przesunięć do 
instrumentów w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub zarządzania 
pośredniego są realizowane na korzyść 
danego państwa członkowskiego.

2. Przesunięte środki są realizowane 
zgodnie z zasadami funduszu lub 
instrumentu, do którego zostają 
przesunięte, a w przypadku przesunięć do 
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz, program LIFE i 
„Horyzont Europa” są realizowane na 
korzyść danego państwa członkowskiego.

3. We wnioskach przewidzianych w ust. 1 
określa się łączną przesuniętą kwotę dla 
każdego roku według funduszu i kategorii 

3. We wnioskach przewidzianych w ust. 1 
określa się łączną przesuniętą kwotę dla 
każdego roku według funduszu i kategorii 
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regionu, a w stosownych przypadkach taki 
wniosek jest należycie uzasadniony 
i załącza się do niego zmieniony program 
lub zmienione programy, z którego 
(których) ma nastąpić przesunięcie 
środków zgodnie z art. 19 wraz ze 
wskazaniem, do jakiego innego funduszu 
lub instrumentu ma nastąpić przesunięcie 
tych kwot. 

regionu, a w stosownych przypadkach taki 
wniosek jest należycie uzasadniony pod 
kątem komplementarności i zamierzonych 
skutków, a także załącza się do niego 
zmieniony program lub zmienione 
programy, z którego lub z których ma 
nastąpić przesunięcie środków zgodnie z 
art. 19 wraz ze wskazaniem, do jakiego 
innego funduszu lub instrumentu ma 
nastąpić przesunięcie tych kwot. 

4. Komisja może zakwestionować wniosek 
o przesunięcie w odnośnym zmienionym 
programie, w przypadku gdy szkodziłoby 
to osiągnięciu celów programu, z którego 
ma nastąpić przesunięcie środków. 

4. Komisja może zakwestionować wniosek 
o przesunięcie w odnośnym zmienionym 
programie, w przypadku gdy szkodziłoby 
to osiągnięciu celów programu, z którego 
ma nastąpić przesunięcie środków. 

5. Przesunięciu podlegać mogą wyłącznie 
środki przyszłych lat kalendarzowych.

5. Przesunięciu podlegać mogą wyłącznie 
środki przyszłych lat kalendarzowych.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Poprawka 434
Iskra Mihaylova
w imieniu grupy ALDE

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wnioskować o przesunięcie do 5 % 
alokacji finansowych dla programu 
z dowolnego z podanych funduszy do 
dowolnego innego funduszu w ramach 
zarządzania dzielonego lub do dowolnego 
instrumentu w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub zarządzania 
pośredniego. 

1. W trosce o elastyczność państwa 
członkowskie mogą wnioskować, po 
uzgodnieniu z komitetem monitorującym, 
o przesunięcie do 7 % alokacji 
finansowych dla programu z dowolnego z 
podanych funduszy do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz.

2. Przesunięte środki są realizowane 
zgodnie z zasadami funduszu lub 
instrumentu, do którego zostają 
przesunięte, a w przypadku przesunięć do 
instrumentów w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub zarządzania 
pośredniego są realizowane na korzyść 
danego państwa członkowskiego.

2. Przesunięte środki są realizowane 
zgodnie z zasadami funduszu lub 
instrumentu, do którego zostają 
przesunięte.

3. We wnioskach przewidzianych w ust. 1 
określa się łączną przesuniętą kwotę dla 
każdego roku według funduszu i kategorii 
regionu, a w stosownych przypadkach taki 
wniosek jest należycie uzasadniony 

3. We wnioskach przewidzianych w ust. 1 
określa się łączną przesuniętą kwotę dla 
każdego roku według funduszu i kategorii 
regionu, a w stosownych przypadkach taki 
wniosek jest należycie uzasadniony pod 
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i załącza się do niego zmieniony program 
lub zmienione programy, z którego 
(których) ma nastąpić przesunięcie 
środków zgodnie z art. 19 wraz ze 
wskazaniem, do jakiego innego funduszu 
lub instrumentu ma nastąpić przesunięcie 
tych kwot. 

kątem komplementarności i zamierzonych 
skutków, a także załącza się do niego 
zmieniony program lub zmienione 
programy, z którego lub z których ma 
nastąpić przesunięcie środków zgodnie z 
art. 19 wraz ze wskazaniem, do jakiego 
innego funduszu lub instrumentu ma 
nastąpić przesunięcie tych kwot. 

4. Komisja może zakwestionować wniosek 
o przesunięcie w odnośnym zmienionym 
programie, w przypadku gdy szkodziłoby 
to osiągnięciu celów programu, z którego 
ma nastąpić przesunięcie środków. 

4. Komisja może zakwestionować wniosek 
o przesunięcie w odnośnym zmienionym 
programie, w przypadku gdy szkodziłoby 
to osiągnięciu celów programu, z którego 
ma nastąpić przesunięcie środków. 

5. Przesunięciu podlegać mogą wyłącznie 
środki przyszłych lat kalendarzowych.

5. Przesunięciu podlegać mogą wyłącznie 
środki przyszłych lat kalendarzowych.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Poprawka 435
Iskra Mihaylova
w imieniu grupy ALDE

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa w akapicie 
pierwszym, mają zastosowanie przepisy 
dotyczące sektora transportu na mocy 
rozporządzenia (UE) [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”]. Do dnia 31 grudnia 
2023 r. wybór projektów kwalifikujących 
się do finansowania odbywa się 
z zachowaniem krajowych alokacji 
w ramach Funduszu Spójności 
w odniesieniu do 70 % środków 
przeniesionych do instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Do specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa w akapicie 
pierwszym, mają zastosowanie przepisy 
dotyczące sektora transportu na mocy 
rozporządzenia (UE) .../... [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”]. Do dnia 31 grudnia 
2022 r. wybór projektów kwalifikujących 
się do finansowania odbywa się z 
zachowaniem krajowych alokacji w 
ramach Funduszu Spójności.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Poprawka 436
Iskra Mihaylova
w imieniu grupy ALDE

Sprawozdanie A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2024 r. zasoby 
przeniesione do instrumentu „Łącząc 
Europę”, które nie zostały wykorzystane na 
zobowiązania podjęte dla projektów 
dotyczących infrastruktury transportowej, 
są udostępniane wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

Od dnia 1 stycznia 2023 r. zasoby 
przeniesione do instrumentu „Łącząc 
Europę”, które nie zostały wykorzystane na 
zobowiązania podjęte dla projektów 
dotyczących infrastruktury transportowej, 
są udostępniane wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

Or. en


