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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.



RR\1175395PL.docx 3/436 PE626.671v02-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...........5

UZASADNIENIE...................................................................................................................168

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ.......................................................................................172

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK  KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ........201

OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ ....................................................218

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH .......................................235

OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ........................................................285

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI.............................................................297

OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ..........................................................340

OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH ..............................................................................................................360

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK  KOMISJI PRAW KOBIET I 
RÓWNOUPRAWNIENIA .....................................................................................................413

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ .........................................435



PE626.671v02-00 4/436 RR\1175395PL.docx

PL



RR\1175395PL.docx 5/436 PE626.671v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0375),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177, art. 322 ust. 1 lit. a) oraz art. 349 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C8-0230/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … 2,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 25 października 2018 r.3,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji 
Budżetowej, stanowisko w formie poprawek Komisji Kontroli Budżetowej, opinię 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz stanowisko w 
formie poprawek Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0043/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C ... / dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
3 Dz.U. C 17 z 14.1.2019, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające 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 oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, a także przepisy finansowe 
na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
w celu wzmocnienia swej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych lub wysp oraz że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych. Art. 
175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała 
osiąganie tych celów przez działania, które 

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
w celu wzmocnienia swej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych lub wysp oraz że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych. 
Regiony te w szczególności czerpią 
korzyści z polityki spójności. Art. 175 
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podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. 
Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną 
do przyjęcia zasad finansowych 
określających warunki uchwalania 
i wykonywania budżetu oraz 
przedstawiania i kontrolowania 
sprawozdań finansowych, jak również 
zasad, które organizują kontrolę 
odpowiedzialności podmiotów 
finansowych.

TFUE wymaga, aby Unia wspierała 
osiąganie tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. 
Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną 
do przyjęcia zasad finansowych 
określających warunki uchwalania 
i wykonywania budżetu oraz 
przedstawiania i kontrolowania 
sprawozdań finansowych, jak również 
zasad, które organizują kontrolę 
odpowiedzialności podmiotów 
finansowych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dla przyszłości Unii Europejskiej i 
jej obywateli ważne jest, by polityka 
spójności pozostała główną polityką 
inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w 
latach 2021–2027 zostało utrzymane co 
najmniej na poziomie z okresu 
programowania 2014–2020. Nowe 
finansowanie dla innych obszarów 
działalności lub programów Unii nie 
powinno odbywać się kosztem 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus lub Funduszu 
Spójności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację i harmonizację wprowadzania 
w życie funduszy unijnych wdrażanych 
w ramach zarządzania dzielonego, 
a mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), Funduszu Spójności, środków 
finansowanych w ramach zarządzania 
dzielonego z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), 
Funduszu Azylu i Migracji (FAM), 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) i Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (IZGW), należy 
w odniesieniu do wszystkich tych funduszy 
(„fundusze”) ustanowić przepisy finansowe 
w oparciu o art. 322 TFUE, jasno 
określając zakres stosowania 
poszczególnych przepisów. Należy 
ponadto ustanowić wspólne przepisy na 
podstawie art. 177 TFUE obejmujące 
szczególne przepisy dotyczące danej 
polityki w odniesieniu do EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności oraz EFMR.

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację i harmonizację wprowadzania 
w życie funduszy unijnych wdrażanych 
w ramach zarządzania dzielonego, 
a mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), środków finansowanych 
w ramach zarządzania dzielonego 
z Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu 
i Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 
i Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami (IZGW), należy w odniesieniu 
do wszystkich tych funduszy („fundusze”) 
ustanowić przepisy finansowe w oparciu 
o art. 322 TFUE, jasno określając zakres 
stosowania poszczególnych przepisów. 
Należy ponadto ustanowić wspólne 
przepisy na podstawie art. 177 TFUE 
obejmujące szczególne przepisy dotyczące 
danej polityki w odniesieniu do EFRR, 
EFS+, Funduszu Spójności, EFRROW 
oraz EFMR.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Regiony najbardziej oddalone 
i północne regiony słabo zaludnione 
powinny korzystać ze szczególnych 
środków oraz dodatkowego finansowania 
zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r.

(4) Regiony najbardziej oddalone oraz 
północne regiony słabo zaludnione 
powinny korzystać ze szczególnych 
środków oraz dodatkowego finansowania 
zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia z 
1994 r., aby uwzględnić ich szczególnie 
niekorzystną sytuację ze względu na ich 



RR\1175395PL.docx 9/436 PE626.671v02-00

PL

położenie geograficzne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających z 
Konwencji o prawach dziecka i Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych oraz 
zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej 
konwencji oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. W tym 
kontekście fundusze powinny być 
wdrażane w sposób promujący 
deinstytucjonalizację i opiekę świadczoną 
na poziomie społeczności lokalnych. 
Państwa członkowskie i Komisja powinny 
dążyć do wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji, 
wykluczenia lub wspierać infrastruktury, 
która jest niedostępna dla osób z 
niepełnosprawnością. Cele funduszy 
powinny być osiągane w zgodnie z 
założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego, 
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określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z 
uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci” i zobowiązań 
uzgodnionych na mocy porozumienia 
paryskiego. W celu ochrony integralności 
rynku wewnętrznego operacje, których 
beneficjentami są przedsiębiorstwa, 
powinny być zgodne z unijnymi zasadami 
pomocy państwa, określonymi w art. 107 
i art. 108 TFUE. Ubóstwo jest jednym z 
największych wyzwań stojących przed UE. 
Fundusze powinny zatem przyczyniać się 
do eliminacji ubóstwa. Powinny również 
przyczyniać się do wywiązania się ze 
zobowiązania Unii i jej państw 
członkowskich do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %.

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia działań w 
dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 30 %. Mechanizmy 
uodparniania na klimat powinny stanowić 
integralną część procesu programowania i 
wdrażania.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Biorąc pod uwagę wpływ 
przepływów migracyjnych z państw 
trzecich, polityka spójności powinna 
przyczyniać się do procesów 
integracyjnych, w szczególności poprzez 
zapewnianie wsparcia infrastrukturalnego 
dla miast oraz władz lokalnych i 
regionalnych z pierwszej linii, które są 
bardziej zaangażowane we wdrażanie 
polityki integracyjnej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie funduszy powinna być 
wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady12 (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego] 
(„rozporządzenie finansowe”). W związku 
z tym, wdrażając fundusze w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, takich jak należyte 
zarządzanie finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja.

(10) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie funduszy powinna być 
wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady12 (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego] 
(„rozporządzenie finansowe”). W związku 
z tym, wdrażając fundusze w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, takich jak należyte 
zarządzanie finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja. Państwa członkowskie 
powinny być odpowiedzialne za 
przygotowanie i wdrażanie tych 
programów. Powinno się to odbywać na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa 
członkowskiego i przez wyznaczone przez 
nie w tym celu podmioty. Państwa 
członkowskie powinny powstrzymywać się 
od wprowadzania dodatkowych zasad, 
które komplikują korzystanie z funduszy 
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przez beneficjentów.
__________________ __________________
12 Dz.U. L […] z […], s. […]. 12 Dz.U. L […] z […], s. […].

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz partnerów 
społecznych. Aby zapewnić ciągłość 
organizacji partnerstwa, nadal powinno 
mieć zastosowanie rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 240/201413.

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie władz regionalnych, 
lokalnych i innych władz publicznych, 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
partnerów społecznych. Aby zapewnić 
ciągłość organizacji partnerstwa, Komisja 
powinna być uprawniona do zmieniania i 
dostosowywania rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 
240/201413.

__________________ __________________
13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla 
określania krajowych priorytetów 

skreśla się
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w zakresie reform oraz monitorowania ich 
realizacji. W celu wspierania tych 
priorytetów państwa członkowskie 
opracowują krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform jako sposób na 
określenie i koordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych i unijnych. Mają również 
pomóc w wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
określić sposób, w jaki stosowne zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyjęte 
zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE i stosowne 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 148 
ust. 4 TFUE („zalecenia dla 
poszczególnych krajów”) uwzględniane są 
w pracach nad dokumentami 
programowymi. W okresie programowania 
2021–2027 („okres programowania”) 
państwa członkowskie powinny regularnie 
przedstawiać komitetowi monitorującemu 
i Komisji postępy w realizacji programów 
służących realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów. W trakcie 
przeglądu śródokresowego państwa 
członkowskie powinny między innymi 
rozważyć ewentualną konieczność zmiany 
programu w celu uwzględnienia 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
krajów przyjętych lub zmienionych od 

(13) Państwa członkowskie powinny 
uwzględniać stosowne zalecenia dla 
poszczególnych krajów przyjęte zgodnie z 
art. 121 ust. 2 TFUE i stosowne zalecenia 
Rady przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 
TFUE („zalecenia dla poszczególnych 
krajów”) w pracach nad dokumentami 
programowymi w zakresie, w jakim są 
spójne z celami programu. W okresie 
programowania 2021–2027 („okres 
programowania”) państwa członkowskie 
powinny regularnie przedstawiać 
komitetowi monitorującemu i Komisji 
postępy we wdrażaniu programów 
służących realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów, a także 
Europejskiego filaru praw socjalnych. 
W trakcie przeglądu śródokresowego 
państwa członkowskie powinny między 
innymi rozważyć ewentualną konieczność 
zmiany programu w celu uwzględnienia 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
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początku okresu programowania. krajów przyjętych lub zmienionych od 
początku okresu programowania.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić treść swoich projektów planów 
krajowych w zakresie energii i klimatu, 
które to projekty państwa członkowskie 
mają opracować w myśl rozporządzenia 
w sprawie zarządzania unią energetyczną14, 
a także wynik procesu prowadzącego do 
wydania zaleceń Unii dotyczących tych 
planów w odniesieniu do ich programów 
i potrzeb finansowych związanych 
z inwestycjami w technologie 
niskoemisyjne.

(14) Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić treść swoich projektów planów 
krajowych w zakresie energii i klimatu, 
które to projekty państwa członkowskie 
mają opracować w myśl rozporządzenia 
w sprawie zarządzania unią energetyczną14, 
a także wynik procesu prowadzącego do 
wydania zaleceń Unii dotyczących tych 
planów w odniesieniu do ich programów, 
w tym podczas przeglądu śródokresowego, 
i potrzeb finansowych związanych 
z inwestycjami w technologie 
niskoemisyjne.

__________________ __________________
14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 
94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 
dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 
nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 
dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 
2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 
(UE) 2015/652 oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013 
(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 
(COD)].

14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 
94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 
dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 
nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 
dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 
2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 
(UE) 2015/652 oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013 
(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 
(COD)].

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przygotowane przez państwa (15) Przygotowane przez państwa 
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członkowskie umowy partnerstwa powinny 
stanowić strategiczny dokument, na 
podstawie którego Komisja i dane państwo 
członkowskie negocjują kształt programu. 
W celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nie powinna zachodzić 
konieczność zmiany umowy partnerstwa 
w okresie programowania. Aby ułatwić 
programowanie i uniknąć pokrywania się 
treści dokumentów programowych, można 
uwzględnić umowy partnerstwa jako część 
programu.

członkowskie umowy partnerstwa powinny 
stanowić strategiczny dokument, na 
podstawie którego Komisja i dane państwo 
członkowskie negocjują kształt programu. 
W celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nie powinna zachodzić 
konieczność zmiany umowy partnerstwa 
w okresie programowania. Aby ułatwić 
programowanie i uniknąć pokrywania się 
treści dokumentów programowych, 
możliwe powinno być uwzględnienie 
umów partnerstwa jako części programu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Każde państwo członkowskie 
powinno mieć swobodę wnoszenia wkładu 
do InvestEU w celu zapewnienia gwarancji 
budżetowych na potrzeby realizowanych 
w danym państwie inwestycji.

(16) Każde państwo członkowskie 
mogłoby mieć swobodę wnoszenia wkładu 
do InvestEU w celu zapewnienia gwarancji 
budżetowych na potrzeby realizowanych w 
danym państwie inwestycji, po spełnieniu 
pewnych warunków określonych w art. 10 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zagwarantować spełnienie 
wymogów niezbędnych do skutecznego 
i efektywnego wykorzystania unijnego 
wsparcia z funduszy, należy określić 
ograniczoną liczbę warunków 
podstawowych, a także zwięzły 
i wyczerpujący zbiór obiektywnych 
kryteriów służących do ich oceny. Każdy 
warunek podstawowy powinien być 
powiązany z celem szczegółowym i mieć 
automatycznie zastosowanie, gdy dany cel 
wybiera się do objęcia wsparciem. Jeśli 

(17) Aby zagwarantować spełnienie 
wymogów niezbędnych do integracyjnego, 
niedyskryminacyjnego, skutecznego i 
efektywnego wykorzystania unijnego 
wsparcia z funduszy, należy określić 
ograniczoną liczbę warunków 
podstawowych, a także zwięzły i 
wyczerpujący zbiór obiektywnych 
kryteriów służących do ich oceny. Każdy 
warunek podstawowy powinien być 
powiązany z celem szczegółowym i mieć 
automatycznie zastosowanie, gdy dany cel 
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wspomniane warunki nie zostaną 
spełnione, nie należy wydatków 
dotyczących operacji powiązanych 
z danym celem szczegółowym nie należy 
uwzględniać we wnioskach o płatność. 
W celu utrzymania korzystnych ram 
inwestycyjnych konieczne jest regularne 
monitorowanie, czy warunki podstawowe 
są nadal spełnione. Ważne jest również 
zapewnienie, aby operacje wybrane do 
objęcia wsparciem były wdrażane spójnie 
z obowiązującymi strategiami oraz 
dokumentami dotyczącymi planowania, na 
podstawie których określono spełnione 
warunki podstawowe, co ma służyć 
zagwarantowaniu, że wszystkie 
współfinansowane operacje są zgodne 
z ramami polityki UE.

wybiera się do objęcia wsparciem. Jeśli 
wspomniane warunki nie zostaną 
spełnione, nie należy wydatków 
dotyczących operacji powiązanych 
z danym celem szczegółowym nie należy 
uwzględniać we wnioskach o płatność. 
W celu utrzymania korzystnych ram 
inwestycyjnych konieczne jest regularne 
monitorowanie, czy warunki podstawowe 
są nadal spełnione. Ważne jest również 
zapewnienie, aby operacje wybrane do 
objęcia wsparciem były wdrażane spójnie 
z obowiązującymi strategiami oraz 
dokumentami dotyczącymi planowania, na 
podstawie których określono spełnione 
warunki podstawowe, co ma służyć 
zagwarantowaniu, że wszystkie 
współfinansowane operacje są zgodne 
z ramami polityki UE.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Na potrzeby każdego programu 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
ramy wykonania obejmujące wszystkie 
wskaźniki, cele pośrednie i cele końcowe, 
konieczne do monitorowania i oceny 
wyników programu i informowania na ich 
temat.

(18) Na potrzeby każdego programu 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
ramy wykonania obejmujące wszystkie 
wskaźniki, cele pośrednie i cele końcowe, 
konieczne do monitorowania i oceny 
wyników programu i informowania na ich 
temat. Powinno to umożliwić 
ukierunkowanie wyboru projektów i 
oceny na wyniki.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 
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środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd ten powinien być 
okazją do kompleksowej korekty 
programów w oparciu o osiągane wyniki, 
a także okazją do uwzględnienia nowych 
wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 
– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 
polityką spójności na lata 2025, 2026 
i 2027, stosując metodę alokacji określoną 
w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 
obu tych przeglądów powinny prowadzić 
do zmiany programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd ten powinien być 
okazją do kompleksowej korekty 
programów w oparciu o osiągane wyniki, 
a także okazją do uwzględnienia nowych 
wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r., a także postępów w ramach 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu oraz Europejskiego filaru praw 
socjalnych. Należy również wziąć pod 
uwagę wyzwania demograficzne. 
Jednocześnie w 2024 r. Komisja – wraz 
z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 
polityką spójności na lata 2025, 2026 
i 2027, stosując metodę alokacji określoną 
w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 
obu tych przeglądów powinny prowadzić 
do zmiany programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 
w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku gdy 
dane państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić 
jednolite wdrażanie i w świetle 

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 
w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku gdy 
dane państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić 
jednolite wdrażanie i w świetle 
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zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji oraz po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Państwa członkowskie mogłyby w 
uzasadnionych przypadkach wystąpić z 
wnioskiem o elastyczność w 
obowiązujących ramach paktu stabilności 
i wzrostu w odniesieniu do publicznych 
lub równoważnych wydatków 
strukturalnych, popartym przez 
administrację publiczną w drodze 
współfinansowania inwestycji 
uruchomionych w ramach europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
Określając korektę budżetową w ramach 
części zapobiegawczej lub naprawczej 
paktu stabilności i wzrostu, Komisja 
powinna dokładnie ocenić odnośny 
wniosek.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Duże projekty stanowią znaczną 
część wydatków Unii i często mają 
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znaczenie strategiczne w odniesieniu do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. W 
związku z tym zasadne jest, aby operacje 
powyżej pewnych progów nadal podlegały 
specjalnym procedurom zatwierdzania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 
Próg powinien zostać ustanowiony w 
odniesieniu do całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów po 
uwzględnieniu oczekiwanych dochodów. 
W tym celu oraz dla zachowania jasności 
należy określić treść wniosku dotyczącego 
dużego projektu. Wniosek powinien 
zawierać informacje niezbędne do 
zapewnienia, że wkład finansowy z 
funduszy polityki spójności nie powoduje 
znacznego ubytku liczby miejsc pracy w 
istniejących ośrodkach na terytorium 
Unii. Państwo członkowskie powinno 
przedstawić wszystkie wymagane 
informacje, a Komisja powinna ocenić 
duży projekt w celu ustalenia, czy 
wnioskowany wkład finansowy jest 
uzasadniony.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby ugruntować podejście oparte 
na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, 
inwestycje w formie narzędzi 
terytorialnych takich jak zintegrowane 
inwestycje terytorialne, rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność oraz inne 
narzędzia terytorialne objęte celem polityki 
„Europa bliżej obywateli” wspierające 
inicjatywy opracowane przez państwa 
członkowskie jako inwestycje zaplanowane 
do wsparcia z EFRR powinny opierać się 
na strategiach rozwoju lokalnego lub 
terytorialnego. Do celów zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych i narzędzi 

(23) Aby ugruntować podejście oparte 
na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, 
inwestycje w formie narzędzi 
terytorialnych takich jak zintegrowane 
inwestycje terytorialne, rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność (w 
EFRROW określany mianem 
�„LEADER”) oraz inne narzędzia 
terytorialne objęte celem polityki „Europa 
bliżej obywateli” wspierające inicjatywy 
opracowane przez państwa członkowskie 
jako inwestycje zaplanowane do wsparcia z 
EFRR powinny opierać się na strategiach 
rozwoju lokalnego lub terytorialnego. To 
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terytorialnych opracowanych przez 
państwa członkowskie należy określić 
minimalne wymogi w odniesieniu do treści 
strategii terytorialnych. Za opracowanie 
i zatwierdzenie takich strategii 
terytorialnych powinny być 
odpowiedzialne odpowiednie organy lub 
instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie 
właściwych organów lub instytucji we 
wdrażanie strategii terytorialnych, takie 
organy i instytucje powinny być 
odpowiedzialne za wybór operacji, które 
mają otrzymać wsparcie, lub też 
uczestniczyć w tym procesie.

samo powinno mieć zastosowanie do 
powiązanych inicjatyw, takich jak 
inteligentne wsie. Do celów 
zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
i narzędzi terytorialnych opracowanych 
przez państwa członkowskie należy 
określić minimalne wymogi w odniesieniu 
do treści strategii terytorialnych. Za 
opracowanie i zatwierdzenie takich 
strategii terytorialnych powinny być 
odpowiedzialne odpowiednie organy lub 
instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie 
właściwych organów lub instytucji we 
wdrażanie strategii terytorialnych, takie 
organy i instytucje powinny być 
odpowiedzialne za wybór operacji, które 
mają otrzymać wsparcie, lub też 
uczestniczyć w tym procesie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności i stymulować innowacje. 
Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 
zintegrowane wykorzystanie funduszy 
ukierunkowane na realizację strategii 
rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 
opracowanie i realizację strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
powinna co do zasady spoczywać na 
lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności. 
Aby ułatwić skoordynowane wsparcie 
z poszczególnych funduszy na rzecz 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności i administracji oraz 
stymulować innowacje. Należy wzmocnić 
bliską współpracę oraz zintegrowane 
wykorzystanie funduszy ukierunkowane na 
realizację strategii rozwoju lokalnego. 
Odpowiedzialność za opracowanie 
i realizację strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność powinna 
co do zasady spoczywać na lokalnych 
grupach działania reprezentujących 
interesy społeczności. Aby ułatwić 
skoordynowane wsparcie z poszczególnych 
funduszy na rzecz strategii rozwoju 
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przez społeczność oraz ułatwić ich 
wdrażanie, należy wspierać podejście 
zakładające wykorzystanie funduszu 
głównego.

lokalnego kierowanego przez społeczność 
oraz ułatwić ich wdrażanie, należy 
wspierać podejście zakładające 
wykorzystanie funduszu głównego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, pomocy technicznej 
z inicjatywy państwa członkowskiego 
należy udzielać przy zastosowaniu stawki 
ryczałtowej w oparciu o dotychczasowe 
postępy we wdrażaniu programu. Takiej 
pomocy technicznej mogą towarzyszyć 
ukierunkowane środki na rzecz budowania 
zdolności administracyjnej wykorzystujące 
niepowiązane z kosztami metody zwrotu. 
Działania oraz rezultaty, jak również 
odnośne płatności unijne mogą zostać 
uzgodnione w planie działania i prowadzić 
do płatności za rezultaty w terenie.

(25) Aby zmniejszyć obciążenia 
administracyjne, pomocy technicznej 
z inicjatywy państwa członkowskiego 
należy udzielać przy zastosowaniu stawki 
ryczałtowej w oparciu o dotychczasowe 
postępy we wdrażaniu programu. Takiej 
pomocy technicznej mogą towarzyszyć 
ukierunkowane środki na rzecz budowania 
zdolności administracyjnej, np. ocena 
zestawu umiejętności zasobów ludzkich, 
wykorzystujące niepowiązane z kosztami 
metody zwrotu. Działania oraz rezultaty, 
jak również odnośne płatności unijne mogą 
zostać uzgodnione w planie działania 
i prowadzić do płatności za rezultaty 
w terenie.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące, 
w których skład weszliby również 
przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego i partnerów społecznych. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
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członkowskie. i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
członkowskie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r.16 zachodzi potrzeba oceny 
funduszy w oparciu o informacje 
zgromadzone w kontekście konkretnych 
wymogów dotyczących monitorowania, 
przy czym należy unikać nadmiernej 
regulacji i obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza względem państw 
członkowskich. Wymogi te mogą, 
w stosownych przypadkach, obejmować 
mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania funduszy w terenie.

(28) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r.16 zachodzi potrzeba oceny 
funduszy w oparciu o informacje 
zgromadzone w kontekście konkretnych 
wymogów dotyczących monitorowania, 
przy czym należy unikać nadmiernej 
regulacji i obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza względem państw 
członkowskich. Wymogi te mogą, 
w stosownych przypadkach, obejmować 
mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania funduszy w terenie. W 
miarę możliwości wskaźniki należy 
opracowywać z uwzględnieniem kwestii 
płci.

_________________ _________________
16 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13. 16 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić kompleksowe 
i aktualne informacje o realizacji 
programów, należy wprowadzić wymóg 
częstszego elektronicznego przekazywania 
danych ilościowych.

(29) Aby zapewnić kompleksowe 
i aktualne informacje o realizacji 
programów, należy wprowadzić wymóg 
skutecznego i terminowego 
elektronicznego przekazywania danych 
ilościowych.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna 
przeprowadzić oceny retrospektywne 
funduszy, które to oceny powinny się 
koncentrować na skutkach funduszy.

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna 
przeprowadzić oceny retrospektywne 
funduszy, które to oceny powinny się 
koncentrować na skutkach funduszy. 
Wyniki tych ocen podaje się do 
wiadomości publicznej.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Co się tyczy dotacji 
przekazywanych beneficjentom, państwa 
członkowskie powinny w coraz większym 
stopniu korzystać z uproszczonych form 
kosztów. Próg w odniesieniu do 
obowiązkowego stosowania uproszonych 
form kosztów powinien być powiązany 
z całkowitym kosztem danej operacji, aby 
zapewnić identyczne traktowanie 
wszystkich operacji poniżej tego progu, 
niezależnie od tego, czy otrzymywane 
wsparcie ma charakter publiczny czy 
prywatny.

(34) Co się tyczy dotacji 
przekazywanych beneficjentom, państwa 
członkowskie powinny w coraz większym 
stopniu korzystać z uproszczonych form 
kosztów. Próg w odniesieniu do 
obowiązkowego stosowania uproszonych 
form kosztów powinien być powiązany 
z całkowitym kosztem danej operacji, aby 
zapewnić identyczne traktowanie 
wszystkich operacji poniżej tego progu, 
niezależnie od tego, czy otrzymywane 
wsparcie ma charakter publiczny czy 
prywatny. W przypadku gdy państwo 
członkowskie zamierza zaproponować 
zastosowanie uproszczonych form 
kosztów, może skonsultować się z 
komitetem monitorującym.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie funduszy wspierających 
inwestycje w ochronę środowiska, należy 
zapewnić synergie z Programem działań na 
rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 
w szczególności za pomocą strategicznych 
projektów zintegrowanych realizowanych 
w ramach tego programu oraz 
strategicznych projektów przyrodniczych.

(36) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie funduszy wspierających 
inwestycje w ochronę środowiska, należy 
zapewnić synergie z Programem działań na 
rzecz środowiska i klimatu (LIFE), w 
szczególności za pomocą strategicznych 
projektów zintegrowanych realizowanych 
w ramach tego programu oraz 
strategicznych projektów przyrodniczych, 
a także z projektami finansowanymi w 
ramach programu „Horyzont Europa” i 
innych programów unijnych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
funduszy powinny istnieć przepisy 
gwarantujące trwałość inwestycji 
w infrastrukturę oraz inwestycji 
produkcyjnych, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Instytucje 
zarządzające powinny zwrócić szczególną 
uwagę na to, by przy wyborze operacji nie 
wspierać przeniesienia oraz by nie 
traktować jako nieprawidłowości kwot, 
które zostały nienależnie wypłacone na 
rzecz operacji niespełniających wymogu 
trwałości.

(38) W celu zapewnienia inkluzywności, 
skuteczności, sprawiedliwości i trwałego 
oddziaływania funduszy powinny istnieć 
przepisy gwarantujące niedyskryminacyjny 
charakter i trwałość inwestycji w 
infrastrukturę oraz inwestycji 
produkcyjnych, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Instytucje 
zarządzające powinny zwrócić szczególną 
uwagę na to, by przy wyborze operacji nie 
wspierać przeniesienia oraz by nie 
traktować jako nieprawidłowości kwot, 
które zostały nienależnie wypłacone na 
rzecz operacji niespełniających wymogu 
trwałości.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną wniesioną przez inwestycje 
finansowane w całości lub w części 
z budżetu Unii, należy dążyć do synergii, 
w szczególności między funduszami 
a instrumentami objętymi zarządzaniem 
bezpośrednim, z uwzględnieniem 
Narzędzia Realizacji Reform. Wspomniane 
synergie należy osiągać za pomocą 
kluczowych mechanizmów, takich jak 
uznanie stawek ryczałtowych 
w odniesieniu do kosztów 
kwalifikowalnych ze strony programu 
„Horyzont Europa” na rzecz podobnych 
operacji, a także możliwość łączenia 
finansowania z różnych instrumentów 
unijnych na rzecz jednej operacji, o ile 
unika się podwójnego finansowania. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
ustanawiać zasady dotyczące finansowania 
uzupełniającego z funduszy.

(40) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną wniesioną przez inwestycje 
finansowane w całości lub w części 
z budżetu Unii, należy dążyć do synergii, 
w szczególności między funduszami 
a instrumentami objętymi zarządzaniem 
bezpośrednim, z uwzględnieniem 
Narzędzia Realizacji Reform. Ta 
koordynacja polityki powinna wspierać 
łatwe w użyciu mechanizmy i 
wielopoziomowe sprawowanie rządów. 
Wspomniane synergie należy osiągać za 
pomocą kluczowych mechanizmów, takich 
jak uznanie stawek ryczałtowych 
w odniesieniu do kosztów 
kwalifikowalnych ze strony programu 
„Horyzont Europa” na rzecz podobnych 
operacji, a także możliwość łączenia 
finansowania z różnych instrumentów 
unijnych na rzecz jednej operacji, o ile 
unika się podwójnego finansowania. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
ustanawiać zasady dotyczące finansowania 
uzupełniającego z funduszy.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Instytucje zarządzające powinny 
mieć możliwość wdrażania instrumentów 
finansowych przez bezpośrednie 
przyznanie zamówienia grupie EBI, 
krajowym bankom prorozwojowym i 
międzynarodowym instytucjom 
finansowym.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44



PE626.671v02-00 26/436 RR\1175395PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W pełnym poszanowaniu mających 
zastosowanie zasad pomocy państwa oraz 
udzielania zamówień publicznych, 
wyjaśnionych już na potrzeby okresu 
programowania 2014–2020, instytucje 
zarządzające powinny móc zdecydować, 
jakie są najbardziej odpowiednie formy 
wdrażania instrumentów finansowych 
dedykowane specyficznym potrzebom 
wspieranych regionów.

(44) W pełnym poszanowaniu mających 
zastosowanie zasad pomocy państwa oraz 
udzielania zamówień publicznych, 
wyjaśnionych już na potrzeby okresu 
programowania 2014–2020, instytucje 
zarządzające powinny móc zdecydować, 
jakie są najbardziej odpowiednie formy 
wdrażania instrumentów finansowych 
dedykowane specyficznym potrzebom 
wspieranych regionów. W tym kontekście 
Komisja, we współpracy z Europejskim 
Trybunałem Obrachunkowym, powinna 
dawać wytyczne audytorom, instytucjom 
zarządzającym i beneficjentom na 
potrzeby oceny zgodności z pomocą 
państwa i opracowywania programów 
pomocy państwa.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) W celu zwiększenia rozliczalności i 
przejrzystości Komisja powinna zapewnić 
system rozpatrywania skarg dostępny dla 
wszystkich obywateli i zainteresowanych 
stron na każdym etapie przygotowywania i 
wdrażania programów, łącznie z 
monitorowaniem i oceną.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Aby przyspieszyć rozpoczęcie 
realizacji programów, należy umożliwić 
utrzymanie ustaleń dotyczących wdrażania 
przyjętych w poprzednim okresem 

(46) Aby przyspieszyć rozpoczęcie 
realizacji programów, tam, gdzie to 
możliwe należy umożliwić utrzymanie 
ustaleń dotyczących wdrażania, w tym 
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programowania. O ile nie zachodzi 
konieczność wykorzystania nowej 
technologii, należy korzystać z systemów 
komputerowych wprowadzonych na 
potrzeby poprzedniego okresu 
programowania i odpowiednio 
dostosowanych.

administracyjnych i w zakresie systemów 
informatycznych, przyjętych w 
poprzednim okresem programowania. O ile 
nie zachodzi konieczność wykorzystania 
nowej technologii, należy korzystać 
z systemów komputerowych 
wprowadzonych na potrzeby poprzedniego 
okresu programowania i odpowiednio 
dostosowanych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) W celu wsparcia skutecznego 
wykorzystywania funduszy wsparcie EBI 
powinno być dostępne dla wszystkich 
państw członkowskich na ich wniosek. 
Mogłoby to obejmować budowanie 
zdolności, wspieranie identyfikacji 
projektów, ich przygotowywania i 
wdrażania, jak również doradztwo w 
zakresie instrumentów finansowych i 
platform inwestycyjnych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zapewnienia odpowiedniej 
równowagi pomiędzy skutecznym 
i efektywnym wdrażaniem funduszy 
a związanymi z tym kosztami 
i obciążeniami administracyjnymi, 
częstotliwość, wymiar i zakres kontroli 
zarządczych powinny opierać się na ocenie 
ryzyka, uwzględniającej czynniki takie jak 
rodzaj wdrażanych operacji, beneficjenci, 
jak również poziom ryzyka stwierdzonego 
w toku poprzednich kontroli zarządczych 

(50) W celu zapewnienia odpowiedniej 
równowagi pomiędzy skutecznym i 
efektywnym wdrażaniem funduszy a 
związanymi z tym kosztami i obciążeniami 
administracyjnymi, częstotliwość, wymiar i 
zakres kontroli zarządczych powinny 
opierać się na ocenie ryzyka, 
uwzględniającej czynniki takie jak rodzaj 
wdrażanych operacji, stopień złożoności 
oraz ich liczbę, beneficjenci, jak również 
poziom ryzyka stwierdzonego w toku 
poprzednich kontroli zarządczych i 
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i audytów. audytów. Środki zarządzania i kontroli w 
odniesieniu do funduszy powinny być 
proporcjonalne do poziomu ryzyka dla 
budżetu Unii.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 
więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318, rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i 
rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 
2185/9620 Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) może 
prowadzić dochodzenia administracyjne, w 
tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 
finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 
Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 
więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318, rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i 
rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 
2185/9620 Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) może 
prowadzić dochodzenia administracyjne, w 
tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 
finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 
Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 
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(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
informować Komisję o wykrytych 
nieprawidłowościach, w tym nadużyciach 
finansowych, oraz o działaniach 
następczych, a także o działaniach 
podjętych w następstwie dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF.

(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
przekazywać Komisji szczegółowe 
sprawozdanie o wykrytych 
nieprawidłowościach, w tym nadużyciach 
finansowych, oraz o działaniach 
następczych, a także o działaniach 
podjętych w następstwie dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF. Państwa 
członkowskie, które nie uczestniczą we 
wzmocnionej współpracy w zakresie 
Prokuratury Europejskiej, powinny 
informować Komisję o decyzjach 
podjętych przez krajowe organy ścigania 
w odniesieniu do przypadków 
nieprawidłowości mających wpływ na 
budżet Unii.

__________________ __________________
18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).

20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 
2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).
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21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia 
z funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady23, 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 868/201424.

(61) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia 
z funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady23, 
zmienionym ostatnio rozporządzeniem 
Komisji (UE) 2016/206624.

__________________ __________________
23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

24 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) (Dz.U. L 241 z 13.8.2014, s. 1).

24 Rozporządzenie Komisji (UE) 
2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) (Dz.U. L 322 z 29.11.2016, s. 1).
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) W celu stworzenia odpowiednich 
ram finansowych na potrzeby EFRR, EFS+ 
oraz Funduszu Spójności Komisja powinna 
ustanowić roczny podział dostępnych 
środków przydzielanych poszczególnym 
państwom członkowskim w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów, jak również 
środków przydzielonych w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”. 
Biorąc pod uwagę niepewność prognoz 
oraz fakt, że przydziały krajowe państw 
członkowskich powinny być ustalone na 
podstawie danych statystycznych i prognoz 
dostępnych w 2018 r., Komisja powinna 
dokonać przeglądu łącznych alokacji 
wszystkich państw członkowskich 
w 2024 r. w oparciu o najbardziej aktualne 
dostępne wówczas dane statystyczne, 
a w przypadku gdy wystąpi łączna 
rozbieżność wynosząca ponad ±5 %, 
dostosować te alokacje na lata 2025–2027 
w celu zapewnienia, by wyniki przeglądu 
śródokresowego i dostosowania 
technicznego były na bieżąco 
odzwierciedlane w zmianach do programu.

(62) W celu stworzenia odpowiednich 
ram finansowych na potrzeby EFRR, 
EFS+, EFRROW, EFMR oraz Funduszu 
Spójności Komisja powinna ustanowić 
roczny podział dostępnych środków 
przydzielanych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” wraz z 
wykazem kwalifikujących się regionów, 
jak również środków przydzielonych w 
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna”. Biorąc pod uwagę 
niepewność prognoz oraz fakt, że 
przydziały krajowe państw członkowskich 
powinny być ustalone na podstawie danych 
statystycznych i prognoz dostępnych 
w 2018 r., Komisja powinna dokonać 
przeglądu łącznych alokacji wszystkich 
państw członkowskich w 2024 r. w oparciu 
o najbardziej aktualne dostępne wówczas 
dane statystyczne, a w przypadku gdy 
wystąpi łączna rozbieżność wynosząca 
ponad ±5 %, dostosować te alokacje na lata 
2025–2027 w celu zapewnienia, by wyniki 
przeglądu śródokresowego i dostosowania 
technicznego były na bieżąco 
odzwierciedlane w zmianach do programu.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Projekty dotyczące 
transeuropejskich sieci transportowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”]25 powinny nadal być 
finansowane z Funduszu Spójności 

(63) Projekty dotyczące 
transeuropejskich sieci transportowych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”]25 powinny nadal być 
finansowane z Funduszu Spójności 
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w ramach zarówno zarządzania dzielonego, 
jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc 
Europę” – zarządzania bezpośredniego. 
W tym celu należy przekazać kwotę 
10 000 000 000 EUR z Funduszu 
Spójności na rzecz instrument „Łącząc 
Europę”, uwzględniając udane podejście 
zastosowane w okresie programowania 
2014–2020.

w ramach zarówno zarządzania dzielonego, 
jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc 
Europę” – zarządzania bezpośredniego. 
W tym celu należy przekazać kwotę 
4 000 000 000 EUR z Funduszu Spójności 
na rzecz instrument „Łącząc Europę”, 
uwzględniając udane podejście 
zastosowane w okresie programowania 
2014–2020.

__________________ __________________

25 Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia [...] 
w sprawie [instrumentu „Łącząc Europę”] 
(Dz.U. L […] z […], s. […]).

25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [...] z dnia [...] 
w sprawie [instrumentu „Łącząc Europę”] 
(Dz.U. L […] z […], s. […]).

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Pewną ilość środków z EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności należy 
przeznaczyć na cel „Europejska inicjatywa 
miejska”, który Komisja powinna wdrażać 
w drodze zarządzania bezpośredniego lub 
pośredniego.

(64) Pewną ilość środków z EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności należy 
przeznaczyć na cel „Europejska inicjatywa 
miejska”, który Komisja powinna wdrażać 
w drodze zarządzania bezpośredniego lub 
pośredniego. W przyszłości należy 
przeprowadzić dalsze rozważania na temat 
wsparcia specjalnego dla regionów i 
społeczności znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65a) Aby stawić czoła wyzwaniom, z 
jakimi zmagają się regiony o średnich 
dochodach, zgodnie z siódmym 
sprawozdaniem w sprawie spójności1a 
(niski wzrost gospodarczy w porównaniu z 
lepiej, a także słabiej rozwiniętymi 
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regionami; z problemem tym borykają się 
zwłaszcza regiony, których PKB na 
mieszkańca waha się od 90 do 100 % 
średniego PKB UE-27), regiony w okresie 
przejściowym powinny otrzymać 
odpowiednie wsparcie i powinny być 
definiowane jako regiony, których PKB 
na mieszkańca waha się od 75 do 100 % 
średniego PKB UE-27. 
___________________
1a Siódme sprawozdanie Komisji w 
sprawie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej pt. „Mój region, 
moja Europa, nasza przyszłość: siódme 
sprawozdanie w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej” 
(COM (2017)0583 z dnia 9 października 
2017 r.).

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66a) W kontekście wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii kilka 
regionów i państw członkowskich będzie 
bardziej narażonych na konsekwencje 
tego wystąpienia niż inne regiony ze 
względu na ich położenie geograficzne, 
charakter lub zakres ich powiązań 
handlowych. Dlatego też ważne jest, aby 
określić praktyczne rozwiązania dla 
wsparcia również w ramach polityki 
spójności, aby sprostać wyzwaniom, przed 
jakimi staną zainteresowane regiony i 
państwa członkowskie po wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa z UE. Ponadto 
konieczna będzie stała współpraca 
obejmująca wymianę informacji i dobrych 
praktyk na poziomie najbardziej 
dotkniętych lokalnych i regionalnych 
władz oraz państw członkowskich.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Konieczne jest ustanowienie 
maksymalnych stóp współfinansowania 
w obszarze polityki spójności według 
kategorii regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom zarówno 
publicznego, jak i prywatnego wsparcia 
krajowego. Stopy te powinny 
odzwierciedlać stopień rozwoju 
ekonomicznego regionów pod względem 
PKB na mieszkańca w stosunku do 
średniej UE-27.

(67) Konieczne jest ustanowienie 
maksymalnych stóp współfinansowania 
w obszarze polityki spójności według 
kategorii regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom zarówno 
publicznego, jak i prywatnego wsparcia 
krajowego. Stopy te powinny 
odzwierciedlać stopień rozwoju 
ekonomicznego regionów pod względem 
PKB na mieszkańca w stosunku do 
średniej UE-27, przy jednoczesnym 
zapewnieniu nie mniej korzystnego 
traktowania ze względu na zmiany w ich 
kategoryzacji.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Komisji należy ponadto przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
ustanawiania kryteriów określania 
nieprawidłowości podlegających 
obowiązkowi zgłoszenia, w odniesieniu do 
określania kosztów jednostkowych, 
płatności ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i finansowania 
niepowiązanego z kosztami mających 
zastosowanie do wszystkich państw 
członkowskich, a także w odniesieniu do 
opracowania standardowych gotowych 
metod doboru próby.

(69) Komisji należy ponadto przekazać 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany 
europejskiego kodeksu postępowania w 
spawie partnerstwa, aby dostosować 
kodeks do niniejszego rozporządzenia, 
ustanawiania kryteriów określania 
nieprawidłowości podlegających 
obowiązkowi zgłoszenia, w odniesieniu do 
określania kosztów jednostkowych, 
płatności ryczałtowych, stawek 
ryczałtowych i finansowania 
niepowiązanego z kosztami mających 
zastosowanie do wszystkich państw 
członkowskich, a także w odniesieniu do 
opracowania standardowych gotowych 
metod doboru próby.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(70) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne, przejrzyste 
konsultacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Cele niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie wzmocnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz ustanowienie wspólnych przepisów 
finansowych w odniesieniu do części 
budżetu Unii wykonywanej w ramach 
zarządzania dzielonego, nie mogą być 
osiągnięte w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie z uwagi na stopień 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
poszczególnych regionów, opóźnienia 
regionów najmniej uprzywilejowanych 

(73) Cele niniejszego rozporządzenia, a 
mianowicie wzmocnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz ustanowienie wspólnych przepisów 
finansowych w odniesieniu do części 
budżetu Unii wykonywanej w ramach 
zarządzania dzielonego, nie mogą być 
osiągnięte w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie z uwagi na stopień 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
poszczególnych regionów, specyficzne 
wyzwania stojące przed regionami 
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oraz ograniczone zasoby finansowe państw 
członkowskich i regionów, z jednej strony, 
oraz z uwagi na konieczność spójnego 
wdrażania ram obejmujących kilka 
unijnych funduszy w ramach zarządzania 
dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele 
te mogą zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

najmniej uprzywilejowanymi oraz 
ograniczone zasoby finansowe państw 
członkowskich i regionów, z jednej strony, 
oraz z uwagi na konieczność spójnego 
wdrażania ram obejmujących kilka 
unijnych funduszy w ramach zarządzania 
dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele 
te mogą zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy finansowe na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), Funduszu Azylu i Migracji 
(FAM), Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na 
rzecz Zarządzania Granicami i Wiz 
(IZGW) („fundusze”);

a) przepisy finansowe na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu 
i Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”);

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspólne przepisy mające 
zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu 

b) wspólne przepisy mające 
zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu 



RR\1175395PL.docx 37/436 PE626.671v02-00

PL

Spójności i EFMR. Spójności, EFRROW i EFMR.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Następujące przepisy niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
EFRROW:
a) tytuł II art. 14;
b) tytuł III rozdział I i III;
c) tytuł IV art. 37 i 38;
d) tytuł V rozdział II sekcja I oraz 
rozdział III;
e) tytuł VI, VII i VIII.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rozporządzenie (UE) [...] 
(rozporządzenie w sprawie strategicznych 
planów WPR) i rozporządzenie (UE) [...] 
(rozporządzenie horyzontalne w sprawie 
WPR);

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „stosowne zalecenia dla 
poszczególnych krajów” oznaczają 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 
ust. 2 i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące się 
do wyzwań strukturalnych, które należy 

1) „stosowne zalecenia dla 
poszczególnych krajów” oznaczają 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 
ust. 2 i 4 i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące 
się do wyzwań strukturalnych, które należy 
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podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, 
które to inwestycje są objęte zakresem 
interwencji funduszy określonym 
w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy, jak również 
stosowne zalecenia przyjęte zgodnie z art. 
[XX] rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [nr 
rozporządzenia w sprawie zarządzania unią 
energetyczną];

podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, 
które to inwestycje są objęte zakresem 
interwencji funduszy określonym w 
rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy, jak również 
stosowne zalecenia przyjęte zgodnie z art. 
[XX] rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [nr 
rozporządzenia w sprawie zarządzania unią 
energetyczną];

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „warunek podstawowy” oznacza 
konkretny i ściśle określony warunek, 
który ma rzeczywisty związek z 
bezpośrednim wpływem na skuteczną i 
wydajną realizację celu szczegółowego 
programu;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „program” w kontekście 
EFRROW oznacza plany strategiczne 
WPR, o których mowa w rozporządzeniu 
(UE) [...] (rozporządzenie w sprawie 
planów strategicznych WPR);

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontekście programów pomocy c) w kontekście programów pomocy 
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państwa – przedsiębiorstwo, które 
otrzymuje pomoc;

państwa – podmiot lub w stosownym 
przypadku przedsiębiorstwo, które 
otrzymują pomoc, z wyjątkiem przypadku 
gdy kwota pomocy dla poszczególnych 
przedsiębiorstw jest niższa niż 200 000 
EUR, w którym to przypadku dane 
państwo członkowskie może zadecydować, 
że beneficjentem jest podmiot udzielający 
pomocy, bez uszczerbku dla rozporządzeń 
Komisji (UE) nr 1407/20131a, (UE) nr 
1408/20131b i (UE) nr 717/20141c;

__________________
1a Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1.
1b Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9.
1c Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „fundusz małych projektów” 
oznacza operację w ramach programu 
Interreg mającą na celu wybranie 
i wdrożenie projektów o ograniczonej 
wartości finansowej;

9) „fundusz małych projektów” 
oznacza operację w ramach programu 
Interreg mającą na celu wybranie i 
wdrożenie projektów, w tym projektów 
opartych na kontaktach międzyludzkich o 
ograniczonej wartości finansowej;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „fundusz szczegółowy” oznacza 
fundusz utworzony przez instytucję 
zarządzającą lub fundusz zarządzający 
mający na celu dostarczanie produktów 
finansowych ostatecznym odbiorcom;

21) „fundusz szczegółowy” oznacza 
fundusz utworzony przez instytucję 
zarządzającą lub fundusz zarządzający, za 
pomocą którego dostarczają one 
produktów finansowych ostatecznym 
odbiorcom;
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

36a) „zasada «efektywność 
energetyczna przede wszystkim»” oznacza 
nadawanie priorytetu w planowaniu, 
polityce i decyzjach inwestycyjnych w 
zakresie energii środkom służącym 
zwiększeniu efektywności 
zapotrzebowania na energię i dostaw 
energii;�

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37) „uodparnianie na klimat” oznacza 
proces mający na celu zapewnienie 
odporności infrastruktury na negatywne 
skutki zmiany klimatu zgodnie 
z przepisami i wytycznymi krajowymi, 
o ile istnieją, lub normami uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym.

37) „uodparnianie na klimat” oznacza 
proces mający na celu zapewnienie 
odporności infrastruktury na negatywne 
skutki zmiany klimatu zgodnie z normami 
uznanymi na szczeblu międzynarodowym 
lub przepisami i wytycznymi krajowymi, 
o ile istnieją, zapewnienie przestrzegania 
zasady efektywność energetyczna przede 
wszystkim i zgodności z sektorowymi 
ograniczeniami emisji i sposobami 
odejścia od paliw kopalnych.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37a) „EBI” oznacza Europejski Bank 
Inwestycyjny, Europejski Fundusz 
Inwestycyjny lub dowolną jednostkę 
zależną Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;



RR\1175395PL.docx 41/436 PE626.671v02-00

PL

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bardziej inteligentna Europa dzięki 
wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej;

a) bardziej konkurencyjna i 
inteligentna Europa dzięki wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej oraz wzmacnianiu małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem;

b) bardziej przyjazna dla środowiska, 
niskoemisyjna przechodząca na 
zeroemisyjną gospodarka i odporna 
Europa dzięki promowaniu czystej i 
sprawiedliwej transformacji energetyki, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, działań 
na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności, w tym 
inteligentnej i zrównoważonej mobilności, 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

d) Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym i bardziej sprzyjająca 
integracji społecznej – wdrażanie 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw lokalnych.

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju wszystkich 
regionów, obszarów oraz inicjatyw 
lokalnych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dostarczają 
informacje na temat wsparcia celów 
dotyczących środowiska i klimatu 
z wykorzystaniem metodyki opartej na 
rodzajach interwencji w odniesieniu do 
każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje 
przypisywanie konkretnej wagi 
udzielonemu wsparciu na poziomie 
odzwierciedlającym stopień, w jakim 
wsparcie takie przyczynia się do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
i klimatycznych. W przypadku EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 
waga powinna być związana z wymiarem 
i kodem rodzaju interwencji określonym 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
uodparnianie na klimat w ramach swoich 
działań w całym procesie planowania i 
wdrażania oraz dostarczają informacje na 
temat wsparcia celów dotyczących 
środowiska i klimatu z wykorzystaniem 
metodyki opartej na rodzajach interwencji 
w odniesieniu do każdego funduszu. 
Metodyka ta obejmuje przypisywanie 
konkretnej wagi udzielonemu wsparciu na 
poziomie odzwierciedlającym stopień, 
w jakim wsparcie takie przyczynia się do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
i klimatycznych. W przypadku EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 
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w załączniku I. waga powinna być związana z wymiarem 
i kodem rodzaju interwencji określonym 
w załączniku I.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają koordynację, 
komplementarność i spójność funduszy 
z innymi unijnymi instrumentami takimi 
jak Program wspierania reform, w tym 
z Narzędziem Realizacji Reform oraz 
Instrumentem Wsparcia Technicznego. 
Optymalizują mechanizmy koordynacji 
pomiędzy odpowiedzialnymi podmiotami, 
aby uniknąć powielania działań w trakcie 
planowania i realizacji.

4. Zgodnie ze swoimi odnośnymi 
kompetencjami oraz z zasadą 
pomocniczości i wielopoziomowego 
systemu zarządzania państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają 
koordynację, komplementarność i spójność 
funduszy z innymi unijnymi instrumentami 
takimi jak Program wspierania reform, 
w tym z Narzędziem Realizacji Reform 
oraz Instrumentem Wsparcia 
Technicznego. Optymalizują mechanizmy 
koordynacji pomiędzy odpowiedzialnymi 
podmiotami, aby uniknąć powielania 
działań w trakcie planowania i realizacji.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają zgodność z odpowiednimi 
zasadami pomocy państwa.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
wykonują budżet Unii przeznaczony na 

1. Państwa członkowskie, zgodnie ze 
swoimi ramami instytucjonalnymi i 
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fundusze w ramach zarządzania dzielonego 
zgodnie z art. [63] rozporządzenia (UE, 
Euratom) [numer nowego rozporządzenia 
finansowego] („rozporządzenie 
finansowe”).

prawnymi, i Komisja wykonują budżet 
Unii przeznaczony na fundusze w ramach 
zarządzania dzielonego zgodnie z art. [63] 
rozporządzenia (UE, Euratom) [numer 
nowego rozporządzenia finansowego] 
(„rozporządzenie finansowe”).

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja wdraża jednak: kwotę 
wsparcia z Funduszu Spójności przekazaną 
na instrument „Łącząc Europę”; 
Europejską inicjatywę miejską; 
międzyregionalne innowacyjne inwestycje; 
kwotę wsparcia z EFS+ przekazaną na 
współpracę transnarodową; kwoty 
przekazane na InvestEU37 oraz pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji w ramach 
zarządzania bezpośredniego lub 
pośredniego zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. a) i 
lit. c)] rozporządzenia finansowego.

2. Z zastrzeżeniem art. 1 ust. 2 
Komisja wdraża: kwotę wsparcia z 
Funduszu Spójności przekazaną na 
instrument „Łącząc Europę”; Europejską 
inicjatywę miejską; międzyregionalne 
innowacyjne inwestycje; kwotę wsparcia z 
EFS+ przekazaną na współpracę 
transnarodową; kwoty przekazane na 
InvestEU37 oraz pomoc techniczną z 
inicjatywy Komisji w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z 
[art. 62 ust. 1 lit. a) i lit. c)] rozporządzenia 
finansowego.

_________________ _________________
37 [Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 
[...] (Dz.U. L [...] z [...], s. [...])].

37 [Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 
[...] (Dz.U. L [...] z [...], s. [...])].

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wdrażać współpracę 
regionów najbardziej oddalonych 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg) w ramach 
zarządzania pośredniego.

3. Komisja może, za zgodą państwa 
członkowskiego i zainteresowanego 
regionu, wdrażać współpracę regionów 
najbardziej oddalonych w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) w ramach zarządzania 
pośredniego.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi. 
Partnerstwo takie obejmuje co najmniej 
następujących partnerów:

1. W odniesieniu do umowy 
partnerstwa i każdego programu państwo 
członkowskie organizuje, zgodnie ze 
swoimi ramami instytucjonalnymi i 
prawnymi, kompleksowe, efektywne 
partnerstwo. Partnerstwo takie obejmuje 
co najmniej następujących partnerów:

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) władze miejskie i inne organy 
publiczne;

a) władze regionalne, lokalne i 
miejskie oraz inne organy publiczne;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska 
oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci 
i niedyskryminacji.

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, takie jak 
podmioty działające na rzecz ochrony 
środowiska, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty odpowiedzialne za promowanie 
włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci 
i niedyskryminacji.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w stosownych przypadkach, 
instytucje badawcze i uniwersytety.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 
w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania 
i wdrażania programów, w tym poprzez 
ich udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz kierując się podejściem oddolnym, 
państwa członkowskie angażują partnerów 
w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania, 
wdrażania i oceny programów, w tym 
poprzez ich udział w komitetach 
monitorujących zgodnie z art. 34. W tym 
kontekście państwa członkowskie 
przydzielają odpowiedni odsetek środków 
z funduszy na budowanie zdolności 
administracyjnych partnerów społecznych 
i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organizacja i wdrażanie 
partnerstwa przebiega zgodnie 
z rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/201438.

3. Organizacja i wdrażanie 
partnerstwa przebiegają zgodnie 
z rozporządzeniem delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/201438. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania, zgodnie 
z art. 107, aktów delegowanych 
dotyczących zmiany rozporządzenia 
delegowanego (UE) nr 240/2014 w celu 
dostosowania rozporządzenia 
delegowanego do niniejszego 
rozporządzenia.
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_________________ _________________
38 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

38 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej raz w roku Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów.

4. Co najmniej raz w roku Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów i 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z wyników tych 
konsultacji.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Zasady horyzontalne

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają poszanowanie praw 
podstawowych oraz przestrzeganie Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej w 
procesie wykorzystywania funduszy.
2. Państwa członkowskie i Komisja 
dokładają starań, by równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie 
aspektu i perspektywy płci brano pod 
uwagę i propagowano w trakcie 
przygotowywania i wdrażania programów, 
w tym w odniesieniu do monitorowania, 
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sprawozdawczości i ewaluacji.

3. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na tożsamość płciową, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania, składania sprawozdań i 
oceny programów. W procesie 
przygotowywania i wdrażania programów 
należy w szczególności wziąć pod uwagę 
zapewnienie dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami.
4. Cele funduszy są osiągane w sposób 
zgodny z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, z uwzględnieniem celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ oraz 
unijnym wspieraniem celu zachowania, 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego oraz zwalczania zmiany 
klimatu, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci” określonej w 
art. 191 ust. 1 i 2 TFUE.
Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają, aby wymogi ochrony 
środowiska, efektywnego gospodarowania 
zasobami i zasada „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
sprawiedliwa społecznie transformacja 
energetyki, dostosowanie do zmiany 
klimatu i łagodzenie jej skutków, 
różnorodność biologiczna, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku 
i zarządzanie ryzykiem były promowane 
podczas przygotowywania i wdrażania 
programów. Dążą one do unikania 
inwestycji związanych z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, 
magazynowaniem lub spalaniem paliw 
kopalnych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje umowę partnerstwa, w której 
określa warunki efektywnego 
i skutecznego korzystania z funduszy na 
okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2027 r.

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje umowę partnerstwa, w której 
określa warunki efektywnego 
i skutecznego korzystania z funduszy na 
okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2027 r. Taka umowa partnerstwa 
jest przygotowywana zgodnie z kodeksem 
postępowania ustanowionym w 
rozporządzeniu delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/2014.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie przekazuje 
Komisji umowę partnerstwa w momencie 
przedłożenia pierwszego programu lub 
przed jego przedłożeniem.

2. Państwo członkowskie przekazuje 
Komisji umowę partnerstwa w momencie 
przedłożenia pierwszego programu lub 
przed jego przedłożeniem, ale nie później 
niż w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowę partnerstwa można 
przedłożyć wraz z odnośnym rocznym 
krajowym programem reform.

3. Umowę partnerstwa można 
przedłożyć wraz z odnośnym rocznym 
krajowym programem reform i planami 
krajowymi w zakresie energii i klimatu.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 
przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z narzędzia realizacji 
funduszu InvestEU, biorąc pod uwagę 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów;

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, biorąc pod 
uwagę i wymieniając odnośne zalecenia 
dla poszczególnych krajów, a także 
wyzwania regionalne;

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) podsumowanie wyborów 
w zakresie polityki i głównych rezultatów 
zakładanych w odniesieniu do 
poszczególnych funduszy, w tym 
w stosownych przypadkach przez 
korzystanie z funduszu InvestEU;

(i) podsumowanie wyborów 
w zakresie polityki i głównych rezultatów 
zakładanych w odniesieniu do 
poszczególnych funduszy;

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) koordynację, rozgraniczenie 
funduszy i komplementarność między nimi 
i w razie potrzeby koordynację między 
programami krajowymi i regionalnymi;

(ii) koordynację, rozgraniczenie 
funduszy i komplementarność między nimi 
i w razie potrzeby koordynację między 
programami krajowymi i regionalnymi, 
zwłaszcza w odniesieniu do planów 
strategicznych WPR, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) [...] (rozporządzenie 
w sprawie planów strategicznych WPR);
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) komplementarności między 
funduszami i innymi instrumentami Unii, 
w tym strategicznymi projektami 
zintegrowanymi realizowanymi w ramach 
programu LIFE oraz strategicznymi 
projektami przyrodniczymi;

(iii) komplementarności i synergii 
między funduszami i innymi 
instrumentami Unii, w tym strategicznymi 
projektami zintegrowanymi realizowanymi 
w ramach programu LIFE oraz 
strategicznymi projektami przyrodniczymi, 
a w stosownych przypadkach projektami 
finansowanymi w ramach programu 
„Horyzont Europa”;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) realizacji celów, polityk i środków 
w ramach planów krajowych w zakresie 
energii i klimatu;

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wstępną alokację finansową 
z poszczególnych funduszy według celu 
polityki na szczeblu krajowym, przy 
poszanowaniu przepisów dotyczących 
poszczególnych funduszy w odniesieniu do 
koncentracji tematycznej;

c) wstępną alokację finansową z 
poszczególnych funduszy według celu 
polityki na szczeblu krajowym i w 
stosownych przypadkach regionalnym, 
przy poszanowaniu przepisów dotyczących 
poszczególnych funduszy w odniesieniu do 
koncentracji tematycznej;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach podział 
środków finansowych według kategorii 
regionów sporządzony na podstawie 
art. 102 ust. 2 oraz kwoty alokacji, które 
proponuje się przenieść między 
kategoriami regionów zgodnie z art. 105;

d) podział środków finansowych 
według kategorii regionów sporządzony na 
podstawie art. 102 ust. 2 oraz kwoty 
alokacji, które proponuje się przenieść 
między kategoriami regionów zgodnie z 
art. 105;

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kwoty, które mają zostać wniesione 
na poczet funduszu InvestEU według 
funduszu i kategorii regionów;

skreśla się

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) podsumowanie działań, które dane 
państwo członkowskie podejmuje, aby 
zwiększyć swoje zdolności administracyjne 
w zakresie wdrażania funduszy.

g) podsumowanie działań, które dane 
państwo członkowskie podejmuje, aby 
zwiększyć swoje zdolności administracyjne 
w zakresie wdrażania funduszy oraz 
systemów zarządzania i kontroli.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w stosownych przypadkach 
zintegrowane podejście do wyzwań 
demograficznych lub szczególnych potrzeb 
regionów i obszarów;
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) strategia komunikacji i 
widoczności;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państw członkowskich EBI 
może uczestniczyć w przygotowywaniu 
umowy partnerstwa, jak również w 
działaniach związanych z 
przygotowywaniem operacji, 
instrumentami finansowymi i PPP.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) umowa 
partnerstwa zawiera wyłącznie wykaz 
planowanych programów.

W odniesieniu do celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) umowa 
partnerstwa zawiera wyłącznie wykaz 
planowanych programów i potrzeb w 
zakresie inwestycji transgranicznych w 
zainteresowanych państwach 
członkowskich.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia umowę partnerstwa 
i jej zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia w szczególności 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów.

1. Komisja ocenia umowę partnerstwa 
i jej zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia przepisy art. 4 i 6, 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów, a także środki związane ze 
zintegrowanymi planami krajowymi w 
zakresie energii i klimatu oraz sposób ich 
realizacji.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerstwa przez 
państwo członkowskie.

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerstwa przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu umowy partnerstwa, 
uwzględniając uwagi zgłoszone przez 
Komisję.

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu umowy partnerstwa, 
uwzględniając uwagi zgłoszone przez 
Komisję w ciągu miesiąca od ich 
przedstawienia.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje decyzję 4. Komisja przyjmuje decyzję w 
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w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia umowy partnerstwa nie 
później niż w terminie czterech miesięcy 
od daty przedłożenia przez państwo 
członkowskie swojej umowy partnerstwa. 
Umowa partnerstwa nie może być 
zmieniana.

drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia umowy partnerstwa nie 
później niż w terminie czterech miesięcy 
od daty pierwszego przedłożenia przez 
państwo członkowskie swojej umowy 
partnerstwa. Umowa partnerstwa nie może 
być zmieniana.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przydzielić, w umowie partnerstwa lub we 
wniosku o zmiany w programie, kwotę z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i 
EFMR, która ma zostać wniesiona do 
InvestEU i zrealizowana na podstawie 
gwarancji budżetowych. Kwota, która ma 
zostać wniesiona do InvestEU, nie 
przekracza 5 % całkowitej alokacji 
w ramach poszczególnych funduszy, 
z wyjątkiem należycie uzasadnionych 
przypadków. Takie wkłady nie stanowią 
przesunięcia środków w myśl art. 21.

1. Od dnia 1 stycznia 2023 r. państwa 
członkowskie mogą, za zgodą 
zainteresowanych instytucji 
zarządzających, przydzielić, we wniosku o 
zmiany w programie, maksymalnie 1 % z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i EFMR 
do wniesienia do InvestEU i zrealizowania 
na podstawie gwarancji budżetowych. W 
ramach przeglądu śródokresowego 
możliwe jest dalsze przydzielenie 
Funduszowi InvestEU maksymalnie 2,5 % 
całkowitej alokacji z każdego funduszu. 
Takie wkłady są dostępne na inwestycje 
zgodne z celami polityki spójności i w tej 
samej kategorii regionów objętych 
funduszami pochodzenia. Ilekroć kwota z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności jest 
wnoszona do InvestEU, powinny mieć 
zastosowanie warunki podstawowe 
opisane w art. 11 niniejszego 
rozporządzenia i załączniku III i IV do 
niego. Przyznawać można wyłącznie 
środki przyszłych lat kalendarzowych.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku umowy partnerstwa skreśla się
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można dokonywać alokacji środków 
danego roku kalendarzowego i przyszłych 
lat kalendarzowych. W przypadku 
wniosku o zmiany w programie można 
dokonywać alokacji wyłącznie środków 
przyszłych lat kalendarzowych.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest 
wykorzystywana w celu tworzenia rezerw 
na część gwarancji UE w ramach puli 
państwa członkowskiego.

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest 
wykorzystywana w celu tworzenia rezerw 
na część gwarancji UE w ramach odnośnej 
puli państwa członkowskiego.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku zawarcia do dnia 31 
grudnia 2021 r. umowy o przyznanie 
wkładu, określonej w art. [9] 
[rozporządzenia w sprawie InvestEU], na 
kwotę, o której mowa w ust. 1, 
przydzieloną w umowie partnerstwa, 
państwo członkowskie składa wniosek 
o zmiany w programie lub programach 
w celu wykorzystania odnośnej kwoty.

W przypadku braku zawarcia do dnia 31 
grudnia 2023 r. umowy o przyznanie 
wkładu, określonej w art. [9] 
[rozporządzenia w sprawie InvestEU], na 
kwotę, o której mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie składa wniosek o zmiany w 
programie lub programach w celu 
wykorzystania odnośnej kwoty.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W chwili przyjęcia decyzji o zmianach 
w programie zawarta zostaje umowa 
o przyznanie wkładu na kwotę, o której 

W chwili przyjęcia decyzji o zmianach w 
programie zawarta, lub w zależności od 
przypadku zmieniona zostaje umowa o 
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mowa w ust. 1, przydzieloną we wniosku 
o zmiany w programie.

przyznanie wkładu na kwotę, o której 
mowa w ust. 1, przydzieloną we wniosku o 
zmiany w programie.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku braku zawarcia 
umowy w sprawie gwarancji, określonej 
w art. [9] [rozporządzenia w sprawie 
InvestEU], w terminie dziewięciu miesięcy 
od daty zatwierdzenia umowy o przyznanie 
wkładu odnośne kwoty wpłacone na rzecz 
wspólnego funduszu rezerw jako rezerwa 
zostają przesunięte z powrotem na rzecz 
programu lub programów, a państwo 
członkowskie składa odpowiedni wniosek 
o zmiany w programie.

5. W przypadku braku zawarcia 
umowy w sprawie gwarancji, określonej w 
art. [9] [rozporządzenia w sprawie 
InvestEU], w terminie dziewięciu miesięcy 
od daty zatwierdzenia umowy o przyznanie 
wkładu odnośne kwoty wpłacone na rzecz 
wspólnego funduszu rezerw jako rezerwa 
zostają przesunięte z powrotem na rzecz 
pierwotnego programu lub programów, a 
państwo członkowskie składa odpowiedni 
wniosek o zmiany w programie. W tym 
konkretnym przypadku zasoby z 
poprzednich lat kalendarzowych mogą 
zostać zmienione, o ile zobowiązania nie 
zostaną jeszcze wdrożone.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Środki wypracowane przez fundusz 
InvestEU lub przypisane kwotom 
wniesionym do tego funduszu 
i zrealizowane na podstawie gwarancji 
budżetowych udostępnia się państwu 
członkowskiemu i wykorzystuje na 
potrzeby wsparcia w ramach tego samego 
celu lub celów w formie instrumentów 
finansowych.

7. Środki wypracowane przez fundusz 
InvestEU lub przypisane kwotom 
wniesionym do tego funduszu i 
zrealizowane na podstawie gwarancji 
budżetowych udostępnia się państwu 
członkowskiemu i organowi lokalnemu 
lub regionalnemu, którego dotyczy wkład, 
i wykorzystuje na potrzeby wsparcia w 
ramach tego samego celu lub celów w 
formie instrumentów finansowych.

Poprawka 109
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla poszczególnych celów szczegółowych 
w niniejszym rozporządzeniu określono 
warunki konieczne do ich skutecznego 
i efektywnego osiągnięcia („warunki 
podstawowe”).

Dla poszczególnych celów szczegółowych 
w niniejszym rozporządzeniu określono 
warunki konieczne do ich skutecznego 
i efektywnego osiągnięcia („warunki 
podstawowe”). Warunki podstawowe mają 
zastosowanie w stopniu, w jakim 
przyczyniają się do realizacji celów 
szczegółowych programu.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy przygotowywaniu programu 
lub wprowadzaniu nowego celu 
szczegółowego w ramach zmian 
w programie państwo członkowskie 
ocenia, czy spełnione zostały warunki 
podstawowe związane z wybranym celem 
szczegółowym. Warunek podstawowy 
uważa się za spełniony, gdy spełnione 
zostały wszystkie odnośne kryteria. 
Państwo członkowskie określa w każdym 
programie lub w zmianach do programu 
spełnione i niespełnione warunki 
podstawowe, a w przypadku gdy uważa, że 
warunek podstawowy został spełniony, 
podaje uzasadnienie.

2. Przy przygotowywaniu programu 
lub wprowadzaniu nowego celu 
szczegółowego w ramach zmian 
w programie państwo członkowskie 
ocenia, czy spełnione zostały warunki 
podstawowe związane z wybranym celem 
szczegółowym. Warunek podstawowy 
uważa się za spełniony, gdy spełnione 
zostały wszystkie odnośne kryteria. 
Państwo członkowskie określa w każdym 
programie lub w zmianach do programu 
spełnione i niespełnione warunki 
podstawowe, a w przypadku gdy uważa, że 
warunek podstawowy został spełniony, 
podaje uzasadnienie. Na wniosek państwa 
członkowskiego EBI może przyczyniać się 
do oceny działań niezbędnych do 
spełnienia odpowiednich warunków 
podstawowych.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 3, 
Komisja dokonuje oceny i powiadamia 
państwo członkowskie, gdy zgadza się co 
do spełnienia.

W terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 3, 
Komisja dokonuje oceny i powiadamia 
państwo członkowskie, gdy zgadza się co 
do spełnienia.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja nie zgadza się z oceną 
dokonaną przez państwo członkowskie, 
informuje o tym takie państwo 
członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie 
swoich uwag w terminie jednego miesiąca.

Jeśli Komisja nie zgadza się z oceną 
dokonaną przez państwo członkowskie, 
informuje o tym takie państwo 
członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie 
swoich uwag w terminie maksymalnie 
dwóch miesięcy.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do czasu poinformowania państwa 
członkowskiego przez Komisję 
o spełnieniu warunku podstawowego 
zgodnie z ust. 4, we wnioskach o płatność 
nie można podawać wydatków 
dotyczących operacji związanych z celem 
szczegółowym.

Wydatki związane z operacjami 
związanymi z celem szczegółowym lub, w 
przypadku EFRROW, związane z daną 
interwencją, mogą być również 
uwzględniane we wnioskach o płatność 
przed poinformowaniem państwa 
członkowskiego przez Komisję o 
spełnieniu warunku podstawowego 
zgodnie z ust. 4, bez uszczerbku dla 
zawieszenia samego zwrotu do czasu 
spełnienia warunku.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja uważa, że warunek 
podstawowy nie jest już spełniony, 
informuje o tym państwo członkowskie 
i umożliwia mu zgłoszenie swoich uwag 
w terminie jednego miesiąca. Jeśli Komisja 
stwierdzi, że warunek podstawowy 
pozostaje niespełniony, we wnioskach 
o płatność nie można podawać wydatków 
dotyczących operacji związanych z celem 
szczegółowym począwszy od dnia, 
w którym Komisja informuje o tym 
państwo członkowskie.

Jeśli Komisja uważa, że warunek 
podstawowy nie jest już spełniony, 
informuje o tym państwo członkowskie 
i umożliwia mu zgłoszenie swoich uwag 
w terminie jednego miesiąca. Jeśli Komisja 
stwierdzi, że warunek podstawowy 
pozostaje niespełniony, we wnioskach 
o płatność nie można podawać wydatków 
dotyczących operacji związanych z celem 
szczegółowym lub, w przypadku 
EFRROW, związanych z daną 
interwencją począwszy od dnia, w którym 
Komisja informuje o tym państwo 
członkowskie.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie ustanawia ramy 
wykonania, które umożliwiają 
monitorowanie, sprawozdawczość na temat 
wyników programu oraz ocenę takich 
wyników w okresie jego wdrażania 
i przyczynia się do pomiaru ogólnych 
wyników funduszy.

Państwo członkowskie, w stosownych 
przypadkach we współpracy z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, ustanawia ramy 
wykonania, które umożliwiają 
monitorowanie, sprawozdawczość na temat 
wyników programu oraz ocenę takich 
wyników w okresie jego wdrażania i 
przyczynia się do pomiaru ogólnych 
wyników funduszy.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele pośrednie i cele końcowe 
określa się w odniesieniu do 
poszczególnych celów szczegółowych 
w ramach programu, z wyjątkiem pomocy 
technicznej i celu szczegółowego 

2. Cele pośrednie i cele końcowe 
określa się w odniesieniu do 
poszczególnych celów szczegółowych 
w ramach programu, z wyjątkiem pomocy 
technicznej i celu szczegółowego 
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dotyczącego deprywacji materialnej 
określonego w art. [4 lit. c) ppkt (vii)] 
rozporządzenia w sprawie EFS+.

dotyczącego deprywacji materialnej 
określonego w art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] 
rozporządzenia w sprawie EFS+.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu poszczególnych programów 
wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności, biorąc pod uwagę następujące 
elementy:

1. Państwo członkowskie i właściwe 
instytucje zarządzające dokonują 
przeglądu poszczególnych programów 
wspieranych z EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności, biorąc pod uwagę następujące 
elementy:

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyzwania stwierdzone 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów przyjętych 
w 2024 r.;

a) nowe wyzwania stwierdzone 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów przyjętych 
w 2024 r. oraz w stosownych przypadkach 
cele określone we wdrażaniu 
zintegrowanych krajowych planów w 
zakresie klimatu i energii;

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sytuację społeczno-gospodarczą 
danego państwa członkowskiego lub 
regionu;

b) sytuację społeczno-gospodarczą 
danego państwa członkowskiego lub 
regionu, w tym stan wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
potrzeb terytorialnych z myślą o 
zmniejszeniu dysproporcji, a także 
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nierówności gospodarczych i społecznych;

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wszelkie istotne negatywne zmiany 
sytuacji finansowej, gospodarczej lub 
społecznej, które wymagają dostosowania 
programów, w tym w wyniku 
symetrycznych lub asymetrycznych 
wstrząsów w państwach członkowskich i 
ich regionach.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 marca 2025 r. państwo 
członkowskie przedkłada Komisji wniosek 
o zmiany w poszczególnych programach 
zgodnie z art. 19 ust. 1. Państwo 
członkowskie uzasadnia takie zmiany na 
podstawie elementów określonych w ust. 1.

Zgodnie z wynikiem przeglądu do dnia 31 
marca 2025 r. państwo członkowskie 
przedkłada Komisji wniosek o zmiany 
w poszczególnych programach zgodnie 
z art. 19 ust. 1 lub wskazuje, że zmiany nie 
są konieczne. Państwo członkowskie 
uzasadnia takie zmiany na podstawie 
elementów określonych w ust. 1 lub, w 
stosownym przypadku, podaje powody 
niewystępowania o zmiany w programie.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) alokacjach środków finansowych 
według priorytetów obejmujących kwoty 
na lata 2026 i 2027;

a) zmienionych kwotach pierwotnych 
alokacji środków finansowych według 
priorytetów obejmujących kwoty na lata 
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2026 i 2027;

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) kwotach, które należy wnieść do 
InvestEU, z podziałem na fundusz i 
kategorię regionu, w stosownym 
przypadku;

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 marca 2026 r. Komisja 
przyjmuje sprawozdanie podsumowujące 
wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 1 
i 2. Komisja przekazuje to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja uzasadnia wniosek 
skierowany do państwa członkowskiego 
zgodnie z ust. 1, wraz z odniesieniem do 
koniecznego wsparcia wykonania 
odnośnych zaleceń, i wskazuje w nim 
stosowne programy lub priorytety oraz 
charakter zakładanych zmian.

2. Komisja uzasadnia wniosek 
skierowany do państwa członkowskiego 
zgodnie z ust. 1, w oparciu o ocenę 
z odniesieniem do koniecznego wsparcia 
wykonania odnośnych zaleceń, i wskazuje 
w nim stosowne programy lub priorytety 
oraz charakter zakładanych zmian.
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Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań 
w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa 
w ust. 1, w terminach określonych w ust. 3 
i 4, Komisja może zawiesić wszystkie lub 
część płatności na rzecz odnośnych 
programów lub priorytetów zgodnie 
z art. 91.

skreśla się

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja proponuje Radzie zawieszenie 
wszystkich lub części zobowiązań lub 
płatności w odniesieniu do co najmniej 
jednego programu państwa 
członkowskiego w następujących 
przypadkach:

Po uwzględnieniu warunków 
ekonomicznych i społecznych danego 
państwa członkowskiego oraz wpływu 
planowanego zawieszenia na gospodarkę 
Komisja proponuje Radzie stopniowe 
zawieszenie wszystkich lub części 
zobowiązań lub płatności w odniesieniu do 
co najmniej jednego programu państwa 
członkowskiego w następujących 
przypadkach:

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszeństwo daje się zawieszeniu 
zobowiązań; zawieszenie płatności 
następuje wyłącznie wtedy, gdy konieczne 
jest bezzwłoczne działanie oraz 
w przypadku istotnej niezgodności. 
Zawieszenie płatności ma zastosowanie do 

skreśla się
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wniosków o płatności przedłożonych 
w odniesieniu do danych programów po 
dacie decyzji o zawieszeniu.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Propozycja Komisji w odniesieniu do 
zawieszenia zobowiązań, jest uznawana za 
przyjętą przez Radę, o ile ta nie podejmie, 
w drodze aktu wykonawczego, decyzji 
o odrzuceniu takiej propozycji 
kwalifikowaną większością w ciągu 
miesiąca od przedłożenia tej propozycji 
przez Komisję.

Propozycja Komisji w odniesieniu do 
zawieszenia zobowiązań, jest uznawana za 
przyjętą przez Radę, o ile ta nie podejmie, 
w drodze aktu wykonawczego, decyzji 
o odrzuceniu takiej propozycji 
kwalifikowaną większością w ciągu trzech 
miesięcy od przedłożenia tej propozycji 
przez Komisję.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada przyjmuje decyzję, w drodze aktu 
wykonawczego, w sprawie wniosku 
Komisji, o którym mowa w ust. 7, 
w odniesieniu do zawieszenia płatności.

skreśla się

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań, które ma zostać nałożone, jest 
proporcjonalny, zgodny z zasadą równego 
traktowania państw członkowskich 
i uwzględniający sytuację gospodarczą 
i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
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bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym.

bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. Przed podjęciem decyzji 
o zawieszeniu zobowiązań w sposób 
szczególny brany jest pod uwagę wpływ 
zawieszenia na programy o krytycznym 
znaczeniu dla przeciwdziałania 
niekorzystnym warunkom gospodarczym, 
społecznym lub strukturalnym, a 
informacje na ten temat przekazuje się 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 10 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszeniu zobowiązań podlega nie 
więcej niż 25 % zobowiązań dotyczących 
następnego roku kalendarzowego dla 
funduszy lub 0,25 % nominalnego PKB, 
w zależności od tego, która z tych wartości 
jest niższa, w jednym z następujących 
przypadków:

Zawieszeniu zobowiązań podlega nie 
więcej niż 20 % zobowiązań dotyczących 
następnego roku kalendarzowego dla 
funduszy lub 0,20 % nominalnego PKB, w 
zależności od tego, która z tych wartości 
jest niższa, w jednym z następujących 
przypadków:

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 10 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utrzymującej się 
niezgodności zawieszenie zobowiązań 
może przekroczyć maksymalne wartości 
procentowe podane w akapicie pierwszym.

W przypadku utrzymującej się 
niezgodności zawieszenie zobowiązań jest 
ograniczone pułapem w wysokości dwóch 
maksymalnych wartości procentowych 
podanych w akapicie pierwszym.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 11 – akapit 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji Rada podejmuje 
decyzję dotyczącą zniesienia zawieszenia 
płatności, jeśli spełnione zostały 
obowiązujące warunki określone 
w akapicie pierwszym.

skreśla się

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Procedurę określoną w ust. 7–11 
stosuje się tylko w przypadku gdy:
a) zastosowano już narzędzia zarządzania 
gospodarczego, 
b) narzędzia te okazały się 
niewystarczające do poprawy stabilności 
makroekonomicznej i podatkowej oraz
c) jeden z przypadków, o których mowa w 
ust. 7 lit. a)–e) zagraża wydatkom w 
ramach polityki spójności w tym państwie 
członkowskim.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja informuje na bieżąco Parlament 
Europejski o stosowaniu niniejszego 
artykułu. W szczególności jeżeli jeden 
z warunków określonych w ust. 7 jest 
spełniony dla któregoś państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
powiadamia Parlament Europejski 
i przekazuje szczegóły dotyczące funduszy 
oraz programów, których może dotyczyć 
zawieszenie zobowiązań.

Komisja informuje na bieżąco Parlament 
Europejski o stosowaniu niniejszego 
artykułu. W szczególności jeżeli jeden 
z warunków określonych w ust. 7 jest 
spełniony dla któregoś państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
powiadamia Parlament Europejski i 
uzasadnia wniosek oraz przekazuje 
szczegóły dotyczące funduszy oraz 
programów, których może dotyczyć 
zawieszenie zobowiązań, a także 
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spodziewany wpływ tego zawieszenia na 
gospodarkę państwa członkowskiego do 
celów zorganizowanego dialogu, aby 
zapewnić wnikliwą debatę i ułatwić 
przejrzysty proces egzekwowania prawa. 
Komisja informuje Parlament Europejski 
zanim przedstawi wniosek w sprawie 
zawieszenia zobowiązań.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski może zaprosić 
Komisję do ustrukturyzowanego dialogu 
na temat zastosowania niniejszego 
artykułu, mając na względzie przekazane 
informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym.

skreśla się

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
w sprawie zawieszenia zobowiązań bądź 
wniosek w sprawie zniesienia takiego 
zawieszenia.

Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
w sprawie zawieszenia zobowiązań bądź 
wniosek w sprawie zniesienia takiego 
zawieszenia bezzwłocznie po jego 
przyjęciu, podając jego uzasadnienie.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Ust. 1–12 nie mają zastosowania do 
priorytetów lub programów objętych 

13. Ust. 1–12 nie mają zastosowania do 
priorytetów lub programów objętych 
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zakresem art. [4 lit. c) ppkt (v)(ii)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.

zakresem art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
przygotowują programy w celu wdrażania 
funduszy dla okresu od dnia 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

1. Państwa członkowskie we 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 6, przygotowują programy w celu 
wdrażania funduszy dla okresu od dnia 1 
stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program składa się z priorytetów. Każdy 
priorytet odnosi się do pojedynczego celu 
polityki lub do pomocy technicznej. 
Priorytet odnoszący się do celu polityki 
obejmuje co najmniej jeden cel 
szczegółowy. Do tego samego celu polityki 
może odnosić się więcej niż jeden 
priorytet.

Program składa się z priorytetów. Każdy 
priorytet odnosi się do jednego lub kilku 
celów polityki lub do pomocy technicznej. 
Priorytet odnoszący się do celu polityki 
obejmuje co najmniej jeden cel 
szczegółowy. Do tego samego celu polityki 
może odnosić się więcej niż jeden 
priorytet.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) różnic społecznych, gospodarczych 
i terytorialnych, z wyjątkiem programów 
wspieranych ze środków EFMR;

(i) różnic społecznych, gospodarczych 
i terytorialnych, a także nierówności, 
z wyjątkiem programów wspieranych ze 
środków EFMR;

Poprawka 143
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) niewydolności rynku, potrzeb 
w zakresie inwestycji i komplementarności 
z innymi formami wsparcia;

(ii) niewydolności rynku, potrzeb 
w zakresie inwestycji i komplementarności 
oraz synergii z innymi formami wsparcia;

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wyzwań stwierdzonych 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów i innych 
odnośnych zaleceniach Unii 
skierowanych do państw członkowskich;

(iii) wyzwań stwierdzonych w 
odnośnych zaleceniach dla poszczególnych 
krajów;

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wyzwań w zakresie zdolności 
administracyjnych i sprawowania rządów;

(iv) wyzwań w zakresie zdolności 
administracyjnych i sprawowania rządów 
oraz środków upraszczających;

Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) w stosownych przypadkach 
zintegrowanego podejścia w celu zajęcia 
się wyzwaniami demograficznymi;

Poprawka 147
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) wyzwań i związanych z nimi celów 
określonych w krajowych planach w 
zakresie energii i klimatu oraz w 
Europejskim filarze praw socjalnych; 

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) w przypadku programów 
wspieranych z FAM, FBW i IZGW – 
postępów we wdrażaniu odnośnego 
dorobku prawnego UE i planów działania;

(vii) w przypadku programów 
wspieranych z FAM, FBW i IZGW – 
postępów we wdrażaniu odnośnego 
dorobku prawnego UE i planów działania, 
a także zidentyfikowanych niedociągnięć;

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) związane rodzaje działań, w tym 
wykaz planowanych operacji o znaczeniu 
strategicznym oraz ich zakładany wkład 
w realizację wspomnianych celów 
szczegółowych oraz strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego w stosownych 
przypadkach;

(i) powiązane rodzaje działań, w tym 
orientacyjny wykaz i harmonogram 
planowanych operacji o znaczeniu 
strategicznym oraz ich zakładany wkład w 
realizację wspomnianych celów 
szczegółowych oraz strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego w stosownych 
przypadkach;

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) działania mające na celu 
zapewnienie równości, włączenia 
społecznego i niedyskryminacji;

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) przedsięwzięcia międzyregionalne 
i transnarodowe z udziałem beneficjentów 
znajdujących się w co najmniej jednym 
innym państwie członkowskim;

(v) przedsięwzięcia międzyregionalne, 
transgraniczne i transnarodowe z udziałem 
beneficjentów znajdujących się w co 
najmniej jednym innym państwie 
członkowskim;

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va ) zrównoważony charakter 
inwestycji;

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) opis sposobu zapewniania 
komplementarności i synergii z innymi 
funduszami i instrumentami;

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera i



RR\1175395PL.docx 73/436 PE626.671v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zakładane podejście do 
informowania o programie i jego 
eksponowania poprzez określenie jego 
celów, grup docelowych, kanałów 
komunikacyjnych, zasięgu w mediach 
społecznościowych. planowanego budżetu 
i odnośnych wskaźników monitorowania 
i oceny;

(i) zakładane podejście do 
informowania o programie i jego 
eksponowania poprzez określenie jego 
celów, grup docelowych, kanałów 
komunikacyjnych, w odpowiednich 
przypadkach zasięgu w mediach 
społecznościowych, a także planowanego 
budżetu i odnośnych wskaźników 
monitorowania i oceny;

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) instytucję zarządzającą, instytucję 
audytową i organ otrzymujący płatności od 
Komisji.

j) instytucję zarządzającą, instytucję 
audytową, instytucję wykonującą zadania 
w zakresie rachunkowości na mocy art. 70 
i organ otrzymujący płatności od Komisji.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lit. c) i d) niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania do celu szczegółowego 
określonego w art. [4 lit. c) ppkt (vii)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.

Lit. c) i d) niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania do celu szczegółowego 
określonego w art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do programu załącza się sprawozdanie o 
środowisku zawierające odpowiednie 
informacje na temat wpływu na 
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środowisko, zgodnie z dyrektywą 
2001/42/WE, i uwzględniające potrzeby w 
zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przedłożonych 
zgodnie z art. 16 tabela, o której mowa 
w ust. 3 lit. f) ppkt (ii), zawiera kwoty 
wyłącznie na lata 2021–2025.

6. W przypadku programów EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przedłożonych 
zgodnie z art. 16 tabela, o której mowa w 
ust. 3 lit. f) ppkt (ii), zawiera kwoty na lata 
2021–2027.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Te przepisy ogólne mają zastosowanie do 
działań na rzecz rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach 
Leader, o których mowa w art. 71 projektu 
rozporządzenia XX w sprawie planów 
strategicznych (numer nowego 
rozporządzenia w sprawie „planów 
strategicznych” WPR), gdyż inicjatywa ta 
przyczynia się do harmonijnego rozwoju 
gospodarczego i społecznego obszarów 
wiejskich. Działanie to jest realizowane 
wyłącznie w ramach przepisów 
ustanowionych w rozdziale II 
rozporządzenia (rozwój terytorialny). 
Przedmiotowa interwencja musi 
przestrzegać celów zrównoważonego 
rozwoju (Nowy Jork, 2015 r.) oraz 
zobowiązań wynikających z porozumienia 
w sprawie klimatu (COP21) i 
Europejskiego filaru praw socjalnych, a 
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także przyczyniać się do ich realizacji.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia 
w szczególności odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów.

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia w 
szczególności odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów, a także wyzwania 
związane z wdrażaniem zintegrowanych 
krajowych planów w zakresie klimatu i 
energii oraz z europejskim filarem praw 
socjalnych, a także sposób, w jaki się je 
traktuje.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu programu, uwzględniając uwagi 
zgłoszone przez Komisję.

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu programu, uwzględniając uwagi 
zgłoszone przez Komisję w ciągu dwóch 
miesięcy od ich przedstawienia.
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Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż 
w terminie sześciu miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

4. Komisja przyjmuje decyzję w 
drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż w 
terminie pięciu miesięcy od daty 
pierwszego przedłożenia programu przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia zmiany i ich 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w tym 
z wymogami na poziomie krajowym, 
i może zgłosić uwagi w terminie trzech 
miesięcy od daty przedłożenia 
zmienionego programu.

2. Komisja ocenia zmiany i ich 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w tym z 
wymogami na poziomie krajowym, i może 
zgłosić uwagi w terminie dwóch miesięcy 
od daty przedłożenia zmienionego 
programu.

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu zmienionego programu 
i uwzględnia uwagi zgłoszone przez 
Komisję.

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu zmienionego programu 
i uwzględnia uwagi zgłoszone przez 
Komisję w ciągu dwóch miesięcy od ich 
przedstawienia.

Poprawka 166
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza zmiany 
w programie nie później niż sześć miesięcy 
po ich przedłożeniu przez państwo 
członkowskie.

4. Komisja zatwierdza zmiany w 
programie nie później niż trzy miesiące po 
ich przedłożeniu przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie programowania państwo 
członkowskie może dokonać przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 5 % początkowej 
alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 
niż 3 % budżetu programu na rzecz innego 
priorytetu tego samego funduszu w ramach 
tego samego programu. W przypadku 
programów wspieranych z EFRR i EFS+ 
przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji 
dla tej samej kategorii regionu.

W okresie programowania państwo 
członkowskie może dokonać przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 7 % początkowej 
alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 
niż 5 % budżetu programu na rzecz innego 
priorytetu tego samego funduszu w ramach 
tego samego programu. Czyniąc to 
państwo członkowskie przestrzega 
kodeksu postępowania ustanowionego w 
rozporządzeniu delegowanym Komisji 
(UE) nr 240/2014. W przypadku 
programów wspieranych z EFRR i EFS+ 
przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji 
dla tej samej kategorii regionu.

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zatwierdzenie przez Komisję nie 
jest wymagane w przypadku korekt 
o czysto typograficznym lub redakcyjnym 
charakterze, które nie mają wpływu na 
wdrażanie programu. Państwa 
członkowskie informują Komisję o takich 
korektach.

6. Zatwierdzenie przez Komisję nie 
jest wymagane w przypadku korekt o 
czysto typograficznym, technicznym lub 
redakcyjnym charakterze, które nie mają 
wpływu na wdrażanie programu. Państwa 
członkowskie informują Komisję o takich 
korektach.
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Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS+ mogą finansować, 
w komplementarny sposób oraz 
z zastrzeżeniem ograniczenia w wysokości 
do 10 % wsparcia z tych funduszy na rzecz 
każdego priorytetu danego programu, część 
lub całość operacji, w przypadku której 
koszty kwalifikują się do wsparcia 
z innego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności mające zastosowanie do 
tego funduszu, pod warunkiem że koszty te 
są konieczne do wdrożenia.

2. EFRR i EFS+ mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia w wysokości 
do 15 % wsparcia z tych funduszy na rzecz 
każdego priorytetu danego programu, część 
lub całość operacji, w przypadku której 
koszty kwalifikują się do wsparcia z 
innego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności mające zastosowanie do 
tego funduszu, pod warunkiem że koszty te 
są konieczne do wdrożenia.

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

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 5 % alokacji 
finansowych dla programu z dowolnego z 
podanych funduszy do Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności lub 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego.

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przesunięte środki są realizowane 
zgodnie z zasadami funduszu lub 

2. Przesunięte środki są realizowane 
zgodnie z zasadami funduszu lub 
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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.

instrumentu, do którego zostają 
przesunięte.

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 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.

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 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.

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 3 – rozdział 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ Ia – Duże projekty

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)



PE626.671v02-00 80/436 RR\1175395PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Treść

W ramach programu lub programów z 
EFRR i Funduszu Spójności mogą być 
wspierane operacje obejmujące serie prac, 
działań lub usług, z których każde ma na 
celu wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze 
gospodarczym lub technicznym, posiada 
jasno określone cele, a ich całkowity koszt 
kwalifikowalny przekracza kwotę 
100 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

Poprawka 175

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21b
Informacje niezbędne do zatwierdzenia 

dużego projektu
Zanim duży projekt zostanie zatwierdzony, 
instytucja zarządzająca przedstawia 
Komisji następujące informacje:
a) szczegółowe informacje dotyczące 
podmiotu, który będzie odpowiedzialny za 
realizację dużego projektu i potencjał tego 
podmiotu;
b) opis inwestycji i jej lokalizacji;
c) całkowity koszt i całkowity koszt 
kwalifikowalny;
d) przeprowadzone studia wykonalności, 
w tym analizy wariantów i ich wyników;
e) analizę kosztów i korzyści, w tym 
analizę ekonomiczną i finansową, oraz 
ocenę ryzyka;
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f) analizę oddziaływania na środowisko, z 
uwzględnieniem potrzeb dotyczących 
dostosowania do zmian klimatu i 
łagodzenia skutków zmian klimatu, a 
także odporności na klęski żywiołowe;
g) wyjaśnienia na temat zgodności dużego 
projektu z odpowiednimi priorytetami 
programu operacyjnego lub programów 
operacyjnych oraz przewidywanego 
wkładu dużego projektu w realizację 
celów szczegółowych tych priorytetów oraz 
przewidywanego wkładu w rozwój 
społeczno-gospodarczy;
h) plan finansowy uwzględniający 
całkowitą przewidywaną kwotę środków 
finansowych i przewidywane wsparcie z 
funduszy polityki spójności, EBI i 
wszystkich pozostałych źródeł 
finansowania, wraz ze wskaźnikami 
rzeczowymi i finansowymi stosowanymi w 
celu monitorowania postępów, z 
uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów 
ryzyka;
i) harmonogram realizacji dużego 
projektu oraz, jeżeli spodziewany okres 
realizacji wykracza poza okres 
programowania, etapy, dla których 
wnioskuje się o wsparcie z funduszy w 
okresie programowania.

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21c
Decyzja w sprawie dużego projektu

1. Komisja dokonuje oceny dużego 
projektu na podstawie informacji, o 
których mowa w art. 21b, w celu 
ustalenia, czy wnioskowany wkład 
finansowy dla dużego projektu wybranego 
przez instytucję zarządzającą jest 
uzasadniony. Komisja przyjmuje decyzję w 
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sprawie zatwierdzenia wkładu 
finansowego dla wybranego dużego 
projektu, w drodze aktu wykonawczego, 
nie później niż w terminie trzech miesięcy 
od daty przedłożenia informacji, o których 
mowa w art. 21b.
2. Zatwierdzenie przez Komisję na 
podstawie ust. 1 ma charakter warunkowy 
uzależniający to zatwierdzenie od 
zawarcia pierwszej umowy na wykonanie 
prac lub – w przypadku operacji 
realizowanych w ramach PPP – do 
podpisania umowy PPP pomiędzy 
podmiotem publicznym i podmiotem 
sektora prywatnego w ciągu trzech lat od 
daty zatwierdzenia.
3. Jeżeli Komisja odmawia wkładu 
finansowego dla wybranego dużego 
projektu, podaje w decyzji powody 
odmowy.
4. Duże projekty przedłożone do 
zatwierdzenia na mocy ust. 1 są zawarte w 
wykazie dużych projektów danego 
programu. 
5. Wydatki związane z dużym projektem 
można uwzględnić we wniosku o płatność 
po przedłożeniu do zatwierdzenia, o 
którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy 
Komisja nie zatwierdzi dużego projektu 
wybranego przez instytucję zarządzającą, 
po wycofaniu wniosku przez państwo 
członkowskie lub po przyjęciu decyzji 
przez Komisję odpowiednio koryguje się 
deklarację wydatków.
(Poprawka ta będzie wymagać 
odpowiedniego dostosowania załącznika 
V.)

Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) inne narzędzia terytorialne c) inne narzędzia terytorialne 
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wspierające inicjatywy opracowane przez 
państwo członkowskie na rzecz inwestycji 
zaprogramowanych z myślą o EFRR 
w ramach celu polityki, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 lit. e).

wspierające inicjatywy opracowane przez 
państwo członkowskie na rzecz inwestycji 
zaprogramowanych w ramach celu 
polityki, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. 
e).

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie dba o spójność i 
koordynację w odniesieniu do strategii 
rozwoju lokalnego finansowanych z 
więcej niż jednego funduszu.

Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obszar geograficzny, którego 
dotyczy dana strategia;

a) obszar geograficzny, którego 
dotyczy dana strategia, w tym wzajemne 
powiązania gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe;

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis włączenia partnerów zgodnie 
z art. 6 w przygotowanie strategii i jej 
wdrożenie.

d) opis włączenia partnerów na 
podstawie art. 6 w przygotowanie strategii 
i jej wdrożenie.

Poprawka 181



PE626.671v02-00 84/436 RR\1175395PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Za opracowanie strategii 
terytorialnych odpowiadają właściwe 
organy lub instytucje miejskie, lokalne lub 
inne organy lub instytucje terytorialne.

2. Za przygotowanie i zatwierdzanie 
strategii terytorialnych odpowiadają 
właściwe władze regionalne, lokalne lub 
inne organy publiczne. Istniejące już 
dokumenty strategiczne dotyczące 
objętych obszarów można zaktualizować i 
wykorzystać z myślą o strategiach 
terytorialnych.

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sytuacji gdy strategia terytorialna nie 
zawiera wykazu operacji, które mają 
uzyskać wsparcie, właściwe miejskie, 
lokalne lub inne terytorialne organy lub 
instytucje dokonują wyboru operacji lub 
biorą udział w takim wyborze.

W sytuacji gdy strategia terytorialna nie 
zawiera wykazu operacji, które mają 
uzyskać wsparcie, właściwe regionalne, 
lokalne lub inne terytorialne organy lub 
instytucje dokonują wyboru operacji lub 
biorą udział w takim wyborze.

Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przygotowując strategie 
terytorialne, władze, o których mowa w 
ust. 2, współpracują z właściwymi 
instytucjami zarządzającymi, aby określić 
zakres operacji, które mają być wspierane 
w ramach odnośnego programu.

Poprawka 184

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W sytuacji gdy miejskie, lokalne 
lub inne terytorialne organy lub instytucje 
wykonują zadania wchodzące w zakres 
odpowiedzialności instytucji zarządzającej 
inne niż wybór operacji, taki organ lub 
instytucja jest określana przez instytucję 
zarządzającą jako instytucja pośrednicząca.

4. W sytuacji gdy organy lub 
instytucje regionalne, lokalne lub inne 
organy publiczne lub inne instytucje 
wykonują zadania wchodzące w zakres 
odpowiedzialności instytucji zarządzającej 
inne niż wybór operacji, taki organ lub 
instytucja jest określana przez instytucję 
zarządzającą jako instytucja pośrednicząca.

Poprawka 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrane operacje mogą być wspierane w 
ramach kilku priorytetów tego samego 
programu.

Poprawka 186

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli strategia realizowana zgodnie 
z art. 23 wiąże się z inwestycjami, które 
otrzymują wsparcie z co najmniej jednego 
z funduszy, z więcej niż jednego programu 
lub z więcej niż jednego priorytetu tego 
samego programu, działania można 
realizować jako zintegrowaną inwestycję 
terytorialną („ZIT”).

1. Jeśli strategia realizowana zgodnie 
z art. 23 wiąże się z inwestycjami, które 
otrzymują wsparcie z jednego lub więcej 
niż jednego z funduszy, z więcej niż 
jednego programu lub z więcej niż jednego 
priorytetu tego samego programu, działania 
można realizować jako zintegrowaną 
inwestycję terytorialną („ZIT”). W 
stosownych przypadkach każdą 
zintegrowaną inwestycję terytorialną 
można uzupełnić wsparciem z EFRROW.

Poprawka 187

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W sytuacji gdy strategia 
terytorialna nie zawiera wykazu operacji, 
które mają uzyskać wsparcie, właściwe 
regionalne, lokalne, inne organy 
publiczne lub instytucje dokonują wyboru 
operacji lub biorą udział w takim wyborze.

Poprawka 188

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z funduszy EFRR, EFS+ i EFMR 
można wspierać rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność.

1. Z funduszy EFRR, EFS+, EFMR i 
EFRROW wspiera się rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność. W 
kontekście EFRROW rozwój taki określa 
się jako rozwój lokalny LEADER.

Poprawka 189

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) był kierowany przez lokalne grupy 
działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele publicznych i prywatnych 
lokalnych interesów społeczno-
gospodarczych i w których to grupach 
żadna pojedyncza grupa interesu nie 
kontroluje procesu podejmowania decyzji;

b) był kierowany przez lokalne grupy 
działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele publicznych i prywatnych 
lokalnych interesów społeczno-
gospodarczych i w których to grupach 
żadna pojedyncza grupa interesu, w tym 
sektor publiczny, nie kontroluje procesu 
podejmowania decyzji;

Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) wspierał tworzenie sieci kontaktów, 
innowacyjne elementy w kontekście 
lokalnym i w stosownych przypadkach 
współpracę z innymi podmiotami 
terytorialnymi.

d) wspierał tworzenie sieci kontaktów, 
podejścia oddolne, dostępność, 
innowacyjne elementy w kontekście 
lokalnym i w stosownych przypadkach 
współpracę z innymi podmiotami 
terytorialnymi.

Poprawka 191

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli wdrażanie danej strategii 
wiąże się ze wsparciem z więcej niż 
jednego funduszu, właściwe instytucje 
zarządzające mogą wyznaczyć jeden 
z takich funduszy jako fundusz główny.

4. Jeśli wdrażanie danej strategii 
wiąże się ze wsparciem z więcej niż 
jednego funduszu, właściwe instytucje 
zarządzające mogą wyznaczyć jeden 
z takich funduszy jako fundusz główny. 
Można również określić rodzaj środków i 
operacji, które mają być finansowane 
przez każdy z funduszy.

Poprawka 192

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) cele strategii, w tym wymierne cele 
końcowe dotyczące rezultatów oraz 
odnośne planowane działania;

d) cele strategii, w tym wymierne cele 
końcowe dotyczące rezultatów oraz 
odnośne planowane działania w 
odpowiedzi na lokalne potrzeby wskazane 
przez społeczność lokalną;

Poprawka 193

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) plan finansowy, w tym planowaną 
alokację z każdego odnośnego funduszu 
i programu.

f) plan finansowy, w tym planowaną 
alokację z każdego odnośnego funduszu i 
programu, także w stosownych 
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przypadkach z EFRROW.

Poprawka 194

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W decyzji w sprawie zatwierdzenia 
strategii określa się alokację każdego 
funduszu i danego programu oraz określa 
się obowiązki w zakresie zadań 
dotyczących zarządzania i kontroli 
w ramach programu lub programów.

4. W decyzji w sprawie zatwierdzenia 
strategii określa się alokację każdego 
funduszu i danego programu oraz określa 
się obowiązki w zakresie zadań 
dotyczących zarządzania i kontroli 
w ramach programu lub programów. 
Odnośne krajowe wkłady publiczne są 
gwarantowane z góry przez cały okres.

Poprawka 195

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zarządzające zapewniają, 
aby lokalne grupy działania wybrały 
jednego partnera w ramach grupy jako 
partnera wiodącego w kwestiach 
administracyjnych i finansowych albo 
zrzeszyły się w ustanowionej na podstawie 
prawa wspólnej strukturze.

2. Instytucje zarządzające zapewniają, 
aby lokalne grupy działania były 
integracyjne i by wybrały jednego partnera 
w ramach grupy jako partnera wiodącego 
w kwestiach administracyjnych 
i finansowych albo zrzeszyły się 
w ustanowionej na podstawie prawa 
wspólnej strukturze, aby wykonywać 
zadania związane z realizacją strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.

Poprawka 196

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwijanie zdolności podmiotów 
lokalnych do opracowywania i wdrażania 

a) rozwijanie zdolności 
administracyjnej podmiotów lokalnych do 
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operacji; opracowywania i wdrażania operacji;

Poprawka 197

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Lokalna grupa działania może być 
beneficjentem i może wdrażać operacje 
zgodnie ze strategią.

5. Lokalna grupa działania może być 
beneficjentem i może wdrażać operacje 
zgodnie ze strategią, przy czym należy 
zachęcać do rozdziału funkcji w lokalnej 
grupie działania.

Poprawka 198

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby wsparcie z funduszy na 
rzecz rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność obejmowało:

1. W celu zagwarantowania 
komplementarności i synergii państwo 
członkowskie dopilnowuje, aby wsparcie 
z funduszy na rzecz rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 
obejmowało:

Poprawka 199

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) budowanie zdolności i działania 
przygotowawcze wspierające 
opracowywanie i przyszłe wdrażanie 
strategii;

a) budowanie zdolności 
administracyjnej i działania 
przygotowawcze wspierające 
opracowywanie i przyszłe wdrażanie 
strategii;

Poprawka 200

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ożywienie strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność, 
aby ułatwić wymianę między 
zainteresowanymi stronami, dostarczyć im 
informacji i pomóc potencjalnym 
beneficjentom w przygotowaniu 
wniosków;

Poprawka 201

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Działania, o których mowa w 
akapicie pierwszym mogą w szczególności 
obejmować:
a) pomoc w przygotowaniu i wycenie 
projektów;
b) wsparcie w zakresie wzmocnienia 
struktur instytucjonalnych i rozwoju 
zdolności administracyjnych w celu 
skutecznego zarządzania funduszami;
c) badania związane ze 
sprawozdawczością Komisji w zakresie 
funduszy oraz sprawozdaniem na temat 
spójności;
d) działania związane z analizą, 
zarządzaniem, monitorowaniem, wymianą 
informacji oraz wdrażaniem funduszy, a 
także działania odnoszące się do 
wdrażania systemów kontroli oraz pomocy 
technicznej i administracyjnej;
e) oceny, ekspertyzy, dane statystyczne 
i badania, w tym badania o charakterze 
ogólnym dotyczące obecnego i przyszłego 
funkcjonowania funduszy;
f) działania mające na celu 
rozpowszechnianie informacji, wspieranie 
w stosownych przypadkach tworzenia 
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sieci, prowadzenie działań 
komunikacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów oraz wartości 
dodanej wsparcia z funduszy, a także 
podnoszenie świadomości, promowanie 
współpracy i wymiany doświadczeń, w tym 
z państwami trzecimi;
g) instalację, obsługę i łączenie 
informatycznych systemów zarządzania, 
monitorowania, audytu, kontroli i 
ewaluacji;
h) przedsięwzięcia zmierzające do 
ulepszenia metod ewaluacji oraz wymiany 
informacji na temat doświadczeń w 
zakresie ewaluacji;
i) przedsięwzięcia związane z audytem;
j) wzmocnienie potencjału krajowego i 
regionalnego w zakresie planowania 
inwestycji, potrzeb w zakresie 
finansowania, przygotowywania, 
opracowywania i wdrażania instrumentów 
finansowych, wspólnych planów działania 
oraz dużych projektów;
(k) rozpowszechnianie dobrych praktyk, 
aby pomóc państwom członkowskim we 
wzmocnieniu potencjału właściwych 
partnerów, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
i ich organizacji patronackich.

Poprawka 202

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja przeznacza co najmniej 
15 % zasobów na pomoc techniczną z 
inicjatywy Komisji w celu zapewnienia 
większej skuteczności w informowaniu 
społeczeństwa oraz większej synergii 
między działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
poprzez rozszerzenie bazy wiedzy na temat 
wyników, w szczególności poprzez 
efektywniejsze gromadzenie i 
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rozpowszechnianie danych, oceny i 
sprawozdania, a zwłaszcza przez 
podkreślanie wkładu funduszy w poprawę 
warunków życia obywateli, a także przez 
zwiększanie widoczności wsparcia z 
funduszy, jak również przez zwiększanie 
świadomości na temat wyników i wartości 
dodanej takiego wsparcia. Działania 
informacyjne i komunikacyjne na temat 
wyników i wartości dodanej wsparcia z 
funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem 
prowadzonych operacji, oraz działania na 
rzecz widoczności tego wsparcia w 
stosownych przypadkach powinny być 
kontynuowane po zakończeniu odnośnych 
programów. Działania te powinny też 
służyć komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, 
o ile są one związane z ogólnymi celami 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 203

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Takie działania mogą obejmować 
przyszłe i ubiegłe okresy programowania.

2. Takie działania mogą obejmować 
ubiegłe i przyszłe okresy programowania.

Poprawka 204

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu uniknięcia sytuacji, w 
których płatności są zawieszane, Komisja 
zapewnia, by wszystkie państwa 
członkowskie oraz regiony, które mają 
problemy z zachowaniem zgodności z 
przepisami ze względu na brak zdolności 
administracyjnych, otrzymały dodatkową 
pomoc techniczną w celu poprawy tych 
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zdolności administracyjnych.

Poprawka 205

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego fundusze mogą wspierać 
działania, które mogą dotyczyć 
poprzednich i kolejnych okresów 
programowania, niezbędne do skutecznego 
zarządzania takimi funduszami i ich 
wykorzystania.

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego fundusze mogą wspierać 
działania, które mogą dotyczyć 
poprzednich i kolejnych okresów 
programowania, niezbędne do skutecznego 
zarządzania takimi funduszami i ich 
wykorzystania, budowania zdolności 
partnerów, o których mowa w art. 6, a 
także w celu zapewnienia takich funkcji, 
jak przygotowywanie, szkolenie, 
zarządzanie, monitorowanie, ocena, 
widoczność i komunikacja.

Poprawka 206

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach każdego programu 
pomoc techniczna przyjmuje formę 
priorytetu dotyczącego pojedynczego 
funduszu.

3. W ramach każdego programu 
pomoc techniczna przyjmuje formę 
priorytetu dotyczącego pojedynczego 
funduszu lub kilku funduszy.

Poprawka 207

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odsetek zwracanych funduszy na 
pomoc techniczną wynosi:

2. Na podstawie porozumienia 
między Komisją a państwami 
członkowskimi oraz biorąc pod uwagę 
plan finansowy programu, odsetek 
zwracanych funduszy na pomoc techniczną 
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może zostać ustalony w wysokości do:

Poprawka 208

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku 
wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %;

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku 
wsparcia z Funduszu Spójności: 3 %;

Poprawka 209

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku wsparcia z EFS+: 4 % 
i w przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie EFS+: 5 %;

b) w przypadku wsparcia z EFS+: 5 % 
i w przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. xi) 
rozporządzenia w sprawie EFS+: 6 %;

Poprawka 210

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku wsparcia z FAM, 
FBW i IZGW: 6 %;

d) w przypadku wsparcia z FAM, 
FBW i IZGW: 7 %;

Poprawka 211

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do regionów najbardziej 
oddalonych odsetek w przypadku lit. a), 
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b), c) jest wyższy o maksymalnie 1 %.

Poprawka 212

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W uzupełnieniu art. 31 państwo 
członkowskie może zaproponować 
podjęcie dodatkowych działań w zakresie 
pomocy technicznej, aby wzmocnić 
zdolność organów państwa 
członkowskiego, beneficjentów 
i stosownych partnerów niezbędną do 
skutecznego zarządzania funduszami i ich 
wykorzystania.

W uzupełnieniu art. 31 państwo 
członkowskie może zaproponować 
podjęcie dodatkowych działań w zakresie 
pomocy technicznej, aby wzmocnić 
zdolność instytucjonalną i sprawność 
organów publicznych oraz usług 
publicznych, beneficjentów i stosownych 
partnerów niezbędnych do skutecznego 
zarządzania funduszami i ich 
wykorzystania.

Poprawka 213

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie takich działań jest realizowane 
w drodze finansowania niepowiązanego 
z kosztami zgodnie z art. 89.

Wsparcie takich działań jest realizowane 
w drodze finansowania niepowiązanego 
z kosztami zgodnie z art. 89. Pomoc 
techniczna w formie dobrowolnego 
programu szczegółowego może być 
wdrażana w drodze finansowania 
niepowiązanego z kosztami pomocy 
technicznej lub w drodze zwrotu kosztów 
bezpośrednich.

Poprawka 214

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie powołuje komitet 
monitorujący realizację programu 

Państwo członkowskie, po konsultacji z 
instytucją zarządzającą, powołuje komitet 
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(„komitet monitorujący”) w terminie trzech 
miesięcy od daty powiadomienia danego 
państwa członkowskiego o decyzji 
w sprawie zatwierdzenia programu.

monitorujący realizację programu 
(„komitet monitorujący”) w terminie trzech 
miesięcy od daty powiadomienia danego 
państwa członkowskiego o decyzji 
w sprawie zatwierdzenia programu.

Poprawka 215

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy komitet monitorujący 
przyjmuje swój regulamin.

2. Każdy komitet monitorujący 
przyjmuje swój regulamin wewnętrzny 
uwzględniający konieczność zapewnienia 
pełnej przejrzystości.

Poprawka 216

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ust. 1–4 nie mają zastosowania do 
programów objętych zakresem art. [4 lit. c) 
ppkt (vi)] rozporządzenia w sprawie ESF+ 
i odnośnej pomocy technicznej.

5. Ust. 1–4 nie mają zastosowania do 
programów objętych zakresem art. [4 ust. 1 
lit. xi)] rozporządzenia w sprawie ESF+ 
i odnośnej pomocy technicznej.

Poprawka 217

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli stosownych organów 
państwa członkowskiego i instytucji 
pośredniczących oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 6.

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia w przejrzysty sposób 
zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli stosownych organów 
państwa członkowskiego i instytucji 
pośredniczących oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 6.
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Poprawka 218

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedstawiciele Komisji 
uczestniczą w pracach komitetu 
monitorującego, pełniąc rolę doradczą.

2. Przedstawiciele Komisji 
uczestniczą w pracach komitetu 
monitorującego w charakterze 
monitorujących i doradców. W 
stosownych przypadkach przedstawiciele 
EBI mogą zostać zaproszeni do udziału w 
pracach komitetu monitorującego w 
charakterze doradców.

Poprawka 219

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku FAMI, FBW oraz 
IZGW odpowiednie zdecentralizowane 
agencje uczestniczą w pracach komitetu 
monitorującego, pełniąc rolę doradczą.

Poprawka 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) propozycje ewentualnych 
uproszczeń dla beneficjentów;

Poprawka 221

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszelkie kwestie mające wpływ na b) wszelkie kwestie mające wpływ na 
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wyniki programu i środki podjęte w celu 
zaradzenia tym kwestiom;

wyniki programu i środki podjęte w celu 
zaradzenia tym kwestiom, w tym, w 
stosownych przypadkach, również 
wszelkie nieprawidłowości;

Poprawka 222

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w stosownych przypadkach postępy 
w budowaniu zdolności administracyjnych 
instytucji publicznych i beneficjentów.

(i) w stosownych przypadkach postępy 
w budowaniu zdolności administracyjnych 
instytucji publicznych, partnerów i 
beneficjentów.

Poprawka 223

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet monitorujący zatwierdza: 2. Komitet monitorujący zatwierdza 
lub w przypadku programów wspieranych 
z EFRROW opiniuje:

Poprawka 224

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) roczne sprawozdania z realizacji 
celów dotyczące programów wspieranych 
z EFRR, FAM, FBW i IZGW i końcowe 
sprawozdanie z realizacji celów dotyczące 
programów wspieranych z EFRR, EFS+ 
i Funduszu Spójności;

b) roczne sprawozdania z realizacji 
celów dotyczące programów wspieranych 
z EFRROW, EFRR, FAMI, FBW i IZGW 
i końcowe sprawozdanie z realizacji celów 
dotyczące programów wspieranych z 
EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności;

Poprawka 225

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 35 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zmiany w wykazie planowanych 
operacji o znaczeniu strategicznym, o 
których mowa w art. 17 ust. 3 lit. d);

Poprawka 226

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komitet monitorujący może 
zaproponować instytucji zarządzającej 
dalsze funkcje w zakresie interwencji.

Poprawka 227

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Raz w roku organizowane jest posiedzenie 
w sprawie przeglądu z udziałem Komisji 
i danego państwa członkowskiego w celu 
zbadania wyników poszczególnych 
programów.

Raz w roku organizowane jest posiedzenie 
w sprawie przeglądu z udziałem Komisji 
i danego państwa członkowskiego w celu 
zbadania wyników poszczególnych 
programów. Instytucje zarządzające są 
należycie angażowane w ten proces.

Poprawka 228

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów 
wspieranych z EFRR, FAM, FBW i IZGW 
państwo członkowskie przedkłada roczne 
sprawozdanie z realizacji celów zgodnie 
z rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

6. W przypadku programów 
wspieranych z EFRROW, EFRR, FAMI, 
FBW i IZGW państwo członkowskie 
przedkłada roczne sprawozdanie z 
realizacji celów zgodnie z 
rozporządzeniami dotyczącymi 
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poszczególnych funduszy.

Poprawka 229

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwsze przekazanie danych nastąpi do 
dnia 31 stycznia 2022 r., a ostatnie – do 
dnia 31 stycznia 2030 r.

Pierwsze przekazanie danych nastąpi do 
dnia 28 lutego 2022 r., a ostatnie – do dnia 
28 lutego 2030 r.

Poprawka 230

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie ESF+ dane są 
przekazywane raz w roku do dnia 30 
listopada.

W przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. xi) 
rozporządzenia w sprawie ESF+ dane są 
przekazywane raz w roku do dnia 30 
listopada.

Poprawka 231

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczby wybranych operacji, ich 
łącznego kosztu kwalifikowalnego, wkładu 
z funduszy i łącznych wydatków 
kwalifikowalnych zgłoszonych instytucji 
zarządzającej przez beneficjentów, 
wszystkie w podziale według rodzaju 
interwencji;

a) w przypadku danych 
przekazywanych do dnia 31 stycznia, 31 
marca, 31 maja, 31 lipca, 30 września i 30 
listopada każdego roku liczby wybranych 
operacji, ich łącznego kosztu 
kwalifikowalnego, wkładu z funduszy 
i łącznych wydatków kwalifikowalnych 
zgłoszonych instytucji zarządzającej przez 
beneficjentów, wszystkie w podziale 
według rodzaju interwencji;
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Poprawka 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartości wskaźników rezultatu 
i wskaźników produktu dla wybranych 
operacji oraz wartości uzyskane w wyniku 
operacji.

b) w przypadku danych 
przekazywanych tylko do dnia 31 maja i 
30 listopada każdego roku, wartości 
wskaźników rezultatu i wskaźników 
produktu dla wybranych operacji oraz 
wartości uzyskane w wyniku operacji.

Poprawka 233

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny programu. W każdej ocenie 
analizowana jest skuteczność programu, 
jego wydajność, przydatność, spójność 
i europejska wartość dodana w celu 
poprawy jakości opracowywania 
programów i ich realizacji.

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny programu. W każdej ocenie 
analizuje się integracyjny i 
niedyskryminacyjny charakter programu, 
jego skuteczność, wydajność, przydatność, 
spójność, widoczność i europejską wartość 
dodaną w celu poprawy jakości 
opracowywania programów i ich realizacji.

Poprawka 234

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ocena, o której mowa w ust. 2, 
obejmuje ocenę wpływu społeczno-
gospodarczego i potrzeb w zakresie 
finansowania w ramach celów polityki, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, w ramach 
programów i między nimi, z naciskiem na 
bardziej konkurencyjną i inteligentniejszą 
Europę przez wspieranie innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej 
oraz na bardziej połączoną Europę przez 
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zwiększanie mobilności, w tym 
inteligentnej i zrównoważonej mobilności 
oraz regionalnych połączeń 
teleinformatycznych. Komisja publikuje 
wyniki oceny na swojej stronie 
internetowej i przekazuje te wyniki 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka 235

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) innych odpowiednich partnerów 
i organów.

b) innych odpowiednich partnerów i 
organów, w tym regionalnych, lokalnych i 
innych organów publicznych oraz 
partnerów gospodarczych i społecznych.

Poprawka 236

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca zapewnia, 
aby w ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje 
o programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
dostępne możliwości finansowania 
i osiągnięcia.

1. Instytucja zarządzająca zapewnia, 
aby w ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje o 
programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
działania, orientacyjny harmonogram 
zaproszeń do składania wniosków, 
dostępne możliwości finansowania i 
osiągnięcia.

Poprawka 237

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku podmiotów prawnych 
– nazwę beneficjenta;

a) w przypadku podmiotów prawnych 
– nazwę beneficjenta i wykonawcy;

Poprawka 238

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) łączny koszt operacji; h) łączny koszt operacji lub w 
przypadku operacji w ramach EFRROW 
kwoty płatności odpowiadające każdemu 
rodzajowi interwencji;

Poprawka 239

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku operacji w ramach 
EFRROW danych, o których mowa w 
akapicie pierwszym lit. b), nie publikuje 
się, jeżeli kwota płatności na rzecz 
beneficjenta w danym roku budżetowym 
nie przekracza 1250 EUR. Beneficjent jest 
identyfikowany za pomocą kodu w formie 
określonej przez dane państwo 
członkowskie.

Poprawka 240

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zamieszczenie na oficjalnej stronie 
internetowej lub stronach mediów 
społecznościowych beneficjenta, o ile takie 
strony istnieją, krótkiego opisu operacji, 

a) zamieszczenie na oficjalnej stronie 
internetowej i stronach mediów 
społecznościowych beneficjenta, o ile takie 
strony istnieją, krótkiego opisu operacji, 
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proporcjonalnego do skali pomocy, 
zawierającego jego cele i rezultaty, oraz 
podkreślającego wsparcie finansowe ze 
strony Unii;

proporcjonalnego do skali pomocy, 
zawierającego jego cele i rezultaty, oraz 
podkreślającego wsparcie finansowe ze 
strony Unii;

Poprawka 241

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umieszczenie w miejscach 
publicznych tablic lub billboardów 
natychmiast po rozpoczęciu fizycznej 
realizacji operacji obejmujących 
inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, 
w odniesieniu do:

c) umieszczenie stałych tablic lub 
billboardów wyraźnie widocznych dla 
ogółu społeczeństwa natychmiast po 
rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji 
obejmujących inwestycje rzeczowe lub 
zakup sprzętu, w odniesieniu do:

Poprawka 242

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspieranych z EFRR i Funduszu 
Spójności operacji, których łączny koszt 
przekracza 500 000 EUR;

(i) wspieranych z EFRR, Funduszu 
Spójności i EFRROW operacji, których 
łączny koszt przekracza 500 000 EUR;

Poprawka 243

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku operacji 
niewchodzących w zakres lit. c), 
umieszczenie w miejscach publicznych co 
najmniej jednego wydrukowanego plakatu 
lub elektronicznego wyświetlacza 
o wymiarze minimum A3, na którym 
znajdą się informacje o operacji, ze 
szczególnym naciskiem na informacje 
o wsparciu z funduszy;

d) w przypadku operacji 
niewchodzących w zakres lit. c), 
umieszczenie w miejscach publicznych 
wyraźnie widocznych dla ogółu 
społeczeństwa co najmniej jednego 
wydrukowanego plakatu lub 
elektronicznego wyświetlacza o wymiarze 
minimum A3, na którym znajdą się 
informacje o operacji, ze szczególnym 
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naciskiem na informacje o wsparciu z 
funduszy;

Poprawka 244

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) umieszczenie w miejscach 
publicznych i na stałe, od momentu 
fizycznego wdrożenia, symbolu Unii w 
sposób wyraźnie widoczny dla ogółu 
społeczeństwa i zgodny z parametrami 
technicznymi określonymi w załączniku 
VIII;

Poprawka 245

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymóg ten nie ma zastosowania 
w przypadku operacji wspieranych 
w ramach celu szczegółowego określonego 
w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie EFS+.

Wymóg ten nie ma zastosowania 
w przypadku operacji wspieranych 
w ramach celu szczegółowego określonego 
w art. 4 ust. 1 lit. xi) rozporządzenia 
w sprawie EFS+.

Poprawka 246

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wykorzystują wkład 
z funduszy, aby zapewnić beneficjentom 
wsparcie w formie dotacji, nagród lub 
instrumentów finansowych, bądź też ich 
kombinacji.

Państwa członkowskie wykorzystują wkład 
z funduszy, aby zapewnić beneficjentom 
wsparcie w formie dotacji, nagród lub 
ograniczonego wykorzystania 
instrumentów finansowych, bądź też ich 
kombinacji.
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Poprawka 247

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) według stawki ryczałtowej 
w wysokości do 25 % bezpośrednich 
kosztów kwalifikowalnych, pod 
warunkiem że stawka ta jest obliczana 
zgodnie z art. 48 ust. 2 lit. a).

c) według stawki ryczałtowej w 
wysokości do 25 % bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych, pod warunkiem że 
stawka ta jest obliczana zgodnie z art. 48 
ust. 2 lit. a) lub c).

Poprawka 248

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przez podzielenie najbardziej 
aktualnych udokumentowanych rocznych 
kosztów zatrudnienia brutto przez 1 720 
godzin w przypadku osób pracujących 
w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 
odpowiedni proporcjonalny odsetek 1 720 
godzin w przypadku osób pracujących 
w niepełnym wymiarze czasu pracy;

a) przez podzielenie najbardziej 
aktualnych udokumentowanych rocznych 
kosztów zatrudnienia brutto wraz z 
przewidywanymi dodatkowymi kosztami, 
aby uwzględnić takie czynniki jak wzrost 
stawek lub awans personelu, przez 1 720 
godzin w przypadku osób pracujących w 
pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 
odpowiedni proporcjonalny odsetek 1 720 
godzin w przypadku osób pracujących w 
niepełnym wymiarze czasu pracy;

Poprawka 249

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez podzielenie najbardziej 
aktualnych udokumentowanych 
miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto 
przez miesięczny czas pracy danej osoby 
zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami krajowymi, o których mowa 
w umowie o pracę.

b) przez podzielenie najbardziej 
aktualnych udokumentowanych 
miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto 
wraz z przewidywanymi dodatkowymi 
kosztami, aby uwzględnić takie czynniki 
jak wzrost stawek lub awans personelu, 
przez miesięczny czas pracy danej osoby 
zgodnie z mającymi zastosowanie 
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przepisami krajowymi, o których mowa w 
umowie o pracę.

Poprawka 250

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrumenty finansowe zapewniają 
wsparcie ostatecznym odbiorcom 
wyłącznie w przypadku nowych inwestycji 
uznawanych za finansowo wykonalne, tak 
jak generowanie dochodów lub 
oszczędności, i które nie otrzymują 
wystarczającego finansowania ze źródeł 
rynkowych.

2. Instrumenty finansowe zapewniają 
wsparcie ostatecznym odbiorcom 
wyłącznie w przypadku nowych inwestycji 
uznawanych za finansowo wykonalne, tak 
jak generowanie dochodów lub 
oszczędności, i które nie otrzymują 
wystarczającego finansowania ze źródeł 
rynkowych. Takie wsparcie może być 
ukierunkowane na inwestycje zarówno w 
aktywa rzeczowe i wartości niematerialne, 
jak i w kapitał obrotowy, zgodnie z 
obowiązującymi unijnymi zasadami 
pomocy państwa.

Poprawka 251

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) proponowaną kwotę wkładu 
z programu do instrumentu finansowego 
i oczekiwany efekt mnożnikowy;

a) proponowaną kwotę wkładu 
z programu do instrumentu finansowego 
i oczekiwany efekt mnożnikowy wraz z 
odpowiednimi ocenami;

Poprawka 252

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Instrumenty finansowe mogą być 
łączone z dodatkowym wsparciem 
w ramach programu w formie dotacji jako 

5. Instrumenty finansowe mogą być 
łączone z dodatkowym wsparciem 
w ramach programu w formie dotacji jako 
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pojedyncza operacja wspierana 
z instrumentu finansowego, w ramach 
jednej umowy w sprawie finansowania, 
w przypadku gdy obie różne od siebie 
formy wsparcia są świadczone przez 
podmiot wdrażający instrument finansowy. 
W takim przypadku przepisy mające 
zastosowanie do instrumentów 
finansowych mają zastosowanie do tej 
pojedynczej operacji wspieranej 
z instrumentu finansowego.

pojedyncza operacja wspierana 
z instrumentu finansowego, w ramach 
jednej umowy w sprawie finansowania, 
w przypadku gdy obie różne od siebie 
formy wsparcia są świadczone przez 
podmiot wdrażający instrument finansowy. 
W przypadku gdy kwota wsparcia w 
ramach programu w formie dotacji jest 
mniejsza niż kwota wsparcia w ramach 
programu w formie instrumentu 
finansowego, stosuje się przepisy mające 
zastosowanie do instrumentów 
finansowych.

Poprawka 253

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zarządzająca dokonuje wyboru 
podmiotu wdrażającego dany instrument 
finansowy.

Instytucja zarządzająca dokonuje wyboru 
podmiotu wdrażającego dany instrument 
finansowy w drodze bezpośredniego lub 
pośredniego udzielenia zamówienia.

Poprawka 254

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zarządzająca może powierzyć 
zadania związane z realizacją poprzez 
bezpośrednie udzielenie zamówienia:
a) EBI;
b)  międzynarodowej instytucji 
finansowej, w której państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały;
c)  publicznemu bankowi lub 
publicznej instytucji, ustanowionym jako 
podmioty prawne prowadzące 
profesjonalną działalność finansową i 
spełniającym wszystkie następujące 
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warunki:

Poprawka 255

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instytucja zarządzająca, podczas 
zarządzania instrumentem finansowym 
zgodnie z ust. 2, lub podmiot wdrażający 
instrument finansowy, podczas zarządzania 
instrumentem finansowym zgodnie z ust. 3, 
prowadzą odrębną rachunkowość lub 
wprowadzają kod księgowy dla każdego 
priorytetu i dla każdej kategorii regionu 
w odniesieniu do każdego wkładu 
z programu oraz osobno w odniesieniu do 
środków, o których mowa odpowiednio 
w art. 54 i 56.

7. Instytucja zarządzająca, podczas 
zarządzania instrumentem finansowym 
zgodnie z ust. 2, lub podmiot wdrażający 
instrument finansowy, podczas zarządzania 
instrumentem finansowym zgodnie z ust. 3, 
prowadzą odrębną rachunkowość lub 
wprowadzają kod księgowy dla każdego 
priorytetu i dla każdej kategorii regionu 
lub w przypadku EFRROW dla rodzaju 
interwencji w odniesieniu do każdego 
wkładu z programu oraz osobno 
w odniesieniu do środków, o których 
mowa odpowiednio w art. 54 i 56.

Poprawka 256

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wymogi sprawozdawczości 
dotyczące wykorzystania instrumentu 
finansowego w zamierzonych celach są 
ograniczone do instytucji zarządzających i 
pośredników finansowych.

Poprawka 257

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odsetki i inne zyski związane ze 
wsparciem z funduszy wypłaconym na 
rzecz instrumentów finansowych są 

2. Odsetki i inne zyski związane ze 
wsparciem z funduszy wypłaconym na 
rzecz instrumentów finansowych są 



PE626.671v02-00 110/436 RR\1175395PL.docx

PL

wykorzystywane w ramach tego samego 
celu lub tych samych celów co pierwotne 
wsparcie z tych funduszy, w ramach tego 
samego instrumentu finansowego albo – po 
likwidacji instrumentu finansowego – 
w innych instrumentach finansowych lub 
innych formach wsparcia, do końca okresu 
kwalifikowalności. 

wykorzystywane w ramach tego samego 
celu lub tych samych celów co pierwotne 
wsparcie z tych funduszy, w ramach tego 
samego instrumentu finansowego, albo – 
po likwidacji instrumentu finansowego – w 
innych instrumentach finansowych lub w 
innych formach wsparcia dla dalszych 
inwestycji na rzecz ostatecznych 
odbiorców, albo – w stosownych 
przypadkach – na pokrycie w kwocie 
nominalnej straty wkładu funduszy na 
rzecz instrumentów finansowych 
wynikającej z ujemnych odsetek, jeżeli 
strata ta nastąpiła pomimo aktywnego 
zarządzania zasobami finansowymi przez 
podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe, do końca okresu 
kwalifikowalności.

Poprawka 258

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie z funduszy na rzecz 
instrumentów finansowych 
przeznaczonych na inwestycje 
w ostatecznych odbiorców, jak również 
wszelkiego rodzaju dochody generowane 
przez te inwestycje, które są związane 
z tym wsparciem z funduszy, mogą być 
wykorzystane do celów zróżnicowanego 
traktowania inwestorów działających 
zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej 
przez właściwy podział ryzyka i zysków.

1. Wsparcie z funduszy na rzecz 
instrumentów finansowych 
przeznaczonych na inwestycje w 
ostatecznych odbiorców, jak również 
wszelkiego rodzaju dochody generowane 
przez te inwestycje, które są związane z 
tym wsparciem z funduszy, mogą być 
wykorzystane do celów zróżnicowanego 
traktowania inwestorów działających 
zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej lub 
na inne formy wsparcia Unii, przez 
właściwy podział ryzyka i zysków z 
uwzględnieniem zasady należytego 
zarządzania finansami.

Poprawka 259

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poziom takiego zróżnicowanego 
traktowania nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do stworzenia zachęt do 
przyciągnięcia środków prywatnych 
ustanowionych w drodze procedury 
przetargowej albo niezależnej oceny.

2. Poziom takiego zróżnicowanego 
traktowania nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do stworzenia zachęt do 
przyciągnięcia środków prywatnych 
ustanowionych w drodze procedury 
przetargowej albo oceny ex ante 
przeprowadzonej zgodnie z art. 52 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 260

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki zwrócone przed końcem 
okresu kwalifikowalności do instrumentów 
finansowych pochodzące z inwestycji na 
rzecz ostatecznych odbiorców lub 
z uwolnienia zasobów odłożonych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w umowach 
gwarancyjnych, w tym spłaty kapitału 
i wszelkiego rodzaju uzyskane dochody, 
które można przypisać wsparciu 
z funduszy, są ponownie wykorzystywane 
w ramach tych samych lub innych 
instrumentów finansowych na dalsze 
inwestycje w ostatecznych odbiorców, 
w ramach tego samego celu lub celów 
szczegółowych i wszelkich kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
związanych z takimi inwestycjami.

1. Środki zwrócone przed końcem 
okresu kwalifikowalności do instrumentów 
finansowych pochodzące z inwestycji na 
rzecz ostatecznych odbiorców lub z 
uwolnienia zasobów odłożonych zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w umowach 
gwarancyjnych, w tym spłaty kapitału i 
wszelkiego rodzaju uzyskane dochody, 
które można przypisać wsparciu z 
funduszy, są ponownie wykorzystywane w 
ramach tych samych lub innych 
instrumentów finansowych na dalsze 
inwestycje w ostatecznych odbiorców, w 
ramach tego samego celu lub celów 
szczegółowych i wszelkich kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie 
związanych z takimi inwestycjami, z 
uwzględnieniem zasady należytego 
zarządzania finansami.

Poprawka 261

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oszczędności uzyskane w wyniku bardziej 
efektywnych operacji nie są uznawane za 
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uzyskane dochody dla celów akapitu 
pierwszego. W szczególności oszczędności 
kosztów wynikające z zastosowania 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej nie mogą skutkować 
odpowiednim zmniejszeniem dotacji 
operacyjnych.

Poprawka 262

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki spełniają kryteria 
kwalifikowalności do otrzymania wkładu 
z funduszy, jeżeli zostały poniesione przez 
beneficjenta lub partnera prywatnego 
operacji PPP i zapłacone w ramach 
realizowanych operacji między dniem 
przedłożenia Komisji programu lub dniem 
1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, a dniem 31 
grudnia 2029 r.

Wydatki spełniają kryteria 
kwalifikowalności do otrzymania wkładu z 
funduszy, jeżeli zostały poniesione przez 
beneficjenta lub partnera prywatnego 
operacji PPP i zapłacone w ramach 
realizowanych operacji między dniem 
przedłożenia Komisji programu lub dniem 
1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, a dniem 31 
grudnia 2030 r.

Poprawka 263

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Całość lub część operacji może być 
realizowana poza terytorium państwa 
członkowskiego, w tym poza terytorium 
Unii, pod warunkiem że operacja 
przyczynia się do realizacji celów 
programu.

4. Całość lub część operacji w ramach 
EFRR, EFS + lub Funduszu Spójności 
może być realizowana poza terytorium 
państwa członkowskiego, w tym poza 
terytorium Unii, pod warunkiem że 
operacja wchodzi w zakres jednego z 
pięciu elementów celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) 
zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia 
(UE) nr [...] („rozporządzenie w sprawie 
EWT”) i przyczynia się do realizacji celów 
programu.
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Poprawka 264

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed przedłożeniem do 
instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu, 
niezależnie od tego, czy dokonano 
wszystkich powiązanych płatności.

6. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed przedłożeniem do 
instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu, 
niezależnie od tego, czy dokonano 
wszystkich powiązanych płatności. 
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
rekompensat z EFMR z tytułu 
dodatkowych kosztów w regionach 
najbardziej oddalonych lub wydatków 
finansowanych ze specjalnych 
dodatkowych środków z EFRR i EFS+ dla 
regionów najbardziej oddalonych. 

Poprawka 265

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacji na opłaty 
gwarancyjne;

a) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem 
dotacji udzielonych w formie dotacji na 
spłatę odsetek lub dotacji na opłaty 
gwarancyjne lub w związku z wkładem w 
instrumenty finansowe wynikającym z 
ujemnych odsetek;

Poprawka 266

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podatek od wartości dodanej 
(„VAT”), z wyjątkiem operacji, których 
całkowity koszt wynosi mniej niż 

skreśla się
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5 000 000 EUR.

Poprawka 267

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikowalność operacji związanych z 
podatkiem od wartości dodanej („VAT”) 
jest określana na podstawie podejścia 
indywidualnego, z wyjątkiem operacji, 
których łączny koszt nie przekracza 
5 000 000 EUR, oraz inwestycji i 
wydatków odbiorców ostatecznych.

Poprawka 268

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może skrócić okres 
ustalony w akapicie pierwszym do trzech 
lat w przypadkach dotyczących utrzymania 
inwestycji lub miejsc pracy stworzonych 
przez MŚP.

W należycie uzasadnionych przypadkach, 
o których mowa w lit. a), b) i c), państwo 
członkowskie może skrócić okres ustalony 
w akapicie pierwszym do trzech lat w 
przypadkach dotyczących utrzymania 
miejsc pracy stworzonych przez MŚP.

Poprawka 269

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do 
operacji, w przypadku których zaprzestano 
działalności produkcyjnej ze względu na 
upadłość niewynikającą z oszukańczego 
bankructwa.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do 
wkładów z programu na rzecz 
instrumentów finansowych lub 
dokonywanych przez takie instrumenty 
ani do operacji, w przypadku których 
zaprzestano działalności produkcyjnej ze 
względu na upadłość niewynikającą z 
oszukańczego bankructwa.
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Poprawka 270

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 lit. d) niniejszego ustępu 
opłaty za zarządzanie są oparte na 
realizacji celów. W przypadku gdy 
podmioty wdrażające fundusz zarządzający 
lub fundusze szczegółowe zgodnie z art. 53 
ust. 3 są wyłaniane w drodze 
bezpośredniego udzielania zamówienia, do 
kwoty kosztów zarządzania i wnoszonych 
do tych podmiotów opłat za zarządzanie, 
które mogą być zadeklarowane jako 
wydatki kwalifikowalne, ma zastosowanie 
próg do 5 % całkowitej kwoty wkładów 
z programu wypłaconych ostatecznym 
odbiorcom w formie pożyczek, inwestycji 
kapitałowych i quasi-kapitałowych lub 
odpisanych zgodnie z uzgodnieniami 
zawartymi w umowach gwarancyjnych.

Do celów ust. 1 lit. d) niniejszego ustępu 
opłaty za zarządzanie są oparte na 
realizacji celów. W ciągu pierwszych 
dwunastu miesięcy wdrażania 
instrumentu finansowego wynagrodzenie 
podstawowe za koszty zarządzania i opłaty 
za zarządzanie jest kwalifikowalne. 
W przypadku gdy podmioty wdrażające 
fundusz zarządzający lub fundusze 
szczegółowe zgodnie z art. 53 ust. 2 są 
wyłaniane w drodze bezpośredniego 
udzielania zamówienia, do kwoty kosztów 
zarządzania i wnoszonych do tych 
podmiotów opłat za zarządzanie, które 
mogą być zadeklarowane jako wydatki 
kwalifikowalne, ma zastosowanie próg 
do 5 % całkowitej kwoty wkładów 
z programu wypłaconych ostatecznym 
odbiorcom w formie pożyczek, inwestycji 
kapitałowych i quasi-kapitałowych lub 
odpisanych zgodnie z uzgodnieniami 
zawartymi w umowach gwarancyjnych.

Poprawka 271

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próg ten nie ma zastosowania, jeśli 
podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe wyłania się w drodze przetargu 
konkurencyjnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a w ramach 
przetargu konkurencyjnego określono 
potrzebę wyższych kosztów zarządzania 
i opłat za zarządzanie.

Jeśli podmioty wdrażające instrumenty 
finansowe wyłania się w drodze przetargu 
konkurencyjnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a w ramach 
przetargu konkurencyjnego określono 
potrzebę wyższych kosztów zarządzania 
i opłat za zarządzanie, które oparte są na 
realizacji celów.
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Poprawka 272

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność z prawem i prawidłowość 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji 
i podejmują wszelkie niezbędne działania 
mające na celu zapobieganie 
nieprawidłowościom oraz wykrywanie 
i korygowanie nieprawidłowości, w tym 
nadużyć finansowych, oraz sporządzają 
sprawozdania na ten temat.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność z prawem i prawidłowość 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji 
i podejmują wszelkie niezbędne działania 
mające na celu zapobieganie 
nieprawidłowościom oraz wykrywanie 
i korygowanie nieprawidłowości, w tym 
nadużyć finansowych, oraz sporządzają 
sprawozdania na ten temat. Państwa 
członkowskie w pełni współpracują z 
Europejskim Urzędem ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF).

Poprawka 273

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość i wiarygodność systemu 
monitorowania i danych dotyczących 
wskaźników.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość, niezależność i wiarygodność 
systemu monitorowania i danych 
dotyczących wskaźników.

Poprawka 274

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują 
rozwiązania mające na celu zapewnienie 
skutecznego badania skarg dotyczących 
funduszy. Na wniosek Komisji państwa 
członkowskie badają skargi złożone do 
Komisji objęte zakresem programów 
realizowanych przez te państwa oraz 

Państwa członkowskie przyjmują 
rozwiązania mające na celu zapewnienie 
skutecznego badania skarg dotyczących 
funduszy. Zgodnie z ramami 
instytucjonalnymi i prawnymi państwa 
członkowskie ponoszą odpowiedzialność 
za zakres, przepisy i procedury dotyczące 
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informują Komisję o rezultatach tych 
badań.

tych rozwiązań. Na wniosek Komisji 
zgodnie z art. 64 ust. 4 lit. a) państwa 
członkowskie badają skargi złożone do 
Komisji objęte zakresem programów 
realizowanych przez te państwa oraz 
informują Komisję o rezultatach tych 
badań.

Poprawka 275

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelka wymiana informacji między 
beneficjentami a instytucjami programu 
odbywała się za pomocą systemów 
elektronicznej wymiany danych zgodnie 
z załącznikiem XII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszelka wymiana informacji między 
beneficjentami a instytucjami programu 
odbywała się za pomocą przyjaznych dla 
użytkownika systemów elektronicznej 
wymiany danych zgodnie z załącznikiem 
XII.

Poprawka 276

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów wspieranych z 
EFMR, FAM, FBW i IZGW akapit 
pierwszy stosuje się od dnia 1 stycznia 
2023 r.

W przypadku programów wspieranych z 
EFMR, FAMI, FBW i IZGW akapit 
pierwszy stosuje się od dnia 1 stycznia 
2022 r.

Poprawka 277

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
programów w ramach art. [4 ust. 1 lit. c) 
ppkt (vii)] rozporządzenia w sprawie 

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
programów w ramach art. [4 ust. 1 lit. xi)] 
rozporządzenia w sprawie EFS+.



PE626.671v02-00 118/436 RR\1175395PL.docx

PL

EFS+.

Poprawka 278

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy określający format, który ma 
być stosowany do celów zgłaszania 
nieprawidłowości, zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego artykułu.

11. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy określający format, który ma 
być stosowany do celów zgłaszania 
nieprawidłowości, zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
oraz zasad wykonywania niniejszego 
artykułu.

Poprawka 279

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upewnia się, że państwa 
członkowskie utworzyły systemy 
zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem oraz że systemy te 
funkcjonują skutecznie w okresie realizacji 
programów. Komisja opracowuje strategię 
audytu oraz plan audytu oparte na ocenie 
ryzyka.

Komisja upewnia się, że państwa 
członkowskie utworzyły systemy 
zarządzania i kontroli zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem oraz że systemy te 
funkcjonują skutecznie i efektywnie w 
okresie realizacji programów. Komisja 
opracowuje dla państw członkowskich 
strategię audytu oraz plan audytu oparte na 
ocenie ryzyka.

Poprawka 280

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Audyty Komisji przeprowadza się 
do trzech lat kalendarzowych 
następujących po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego, w którym ujęto 

2. Audyty Komisji przeprowadza się 
do dwóch lat kalendarzowych 
następujących po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego, w którym ujęto 
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dany wydatek. Okres ten nie ma 
zastosowania do operacji, w przypadku 
których istnieje podejrzenie nadużycia 
finansowego.

dany wydatek. Okres ten nie ma 
zastosowania do operacji, w przypadku 
których istnieje podejrzenie nadużycia 
finansowego.

Poprawka 281

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) z wyjątkiem pilnych przypadków 
Komisja zawiadamia instytucję programu 
o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 12 
dni roboczych. W takich audytach mogą 
uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele państwa członkowskiego;

a) z wyjątkiem pilnych przypadków 
Komisja zawiadamia instytucję programu o 
audycie z wyprzedzeniem co najmniej 15 
dni roboczych. W takich audytach mogą 
uczestniczyć urzędnicy lub upoważnieni 
przedstawiciele państwa członkowskiego;

Poprawka 282

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Komisja przekazuje – nie później 
niż 3 miesiące od ostatniego dnia audytu – 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego wstępne ustalenia audytu 
w przynajmniej jednym z języków 
urzędowych Unii;

c) Komisja przekazuje – nie później 
niż 2 miesiące od ostatniego dnia audytu – 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego wstępne ustalenia audytu 
w przynajmniej jednym z języków 
urzędowych Unii;

Poprawka 283

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Komisja przekazuje sprawozdanie 
z audytu w przynajmniej jednym 
z języków urzędowych Unii nie później niż 
3 miesiące od daty otrzymania kompletnej 
odpowiedzi od właściwego organu państwa 
członkowskiego dotyczącej wstępnych 

d) Komisja przekazuje sprawozdanie z 
audytu w przynajmniej jednym z języków 
urzędowych Unii nie później niż 2 
miesiące od daty otrzymania kompletnej 
odpowiedzi od właściwego organu państwa 
członkowskiego dotyczącej wstępnych 



PE626.671v02-00 120/436 RR\1175395PL.docx

PL

ustaleń audytu. ustaleń audytu. Odpowiedź państwa 
członkowskiego uznaje się za kompletną, 
jeżeli w ciągu 2 miesięcy Komisja nie 
poinformowała o istnieniu 
niewyjaśnionych dokumentów.

Poprawka 284

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przedłużyć terminy 
określone w lit. c) i d) o dodatkowe trzy 
miesiące.

W należycie uzasadnionych przypadkach 
Komisja może przedłużyć terminy 
określone w lit. c) i d) o dodatkowe dwa 
miesiące.

Poprawka 285

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z zastrzeżeniem art. 63 ust. 6 
Komisja zapewnia system rozpatrywania 
skarg, który jest dostępny dla obywateli i 
zainteresowanych stron.

Poprawka 286

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja audytowa jest organem 
publicznym, funkcjonalnie niezależnym od 
podmiotów poddanych audytowi.

2. Instytucja audytowa jest organem 
publicznym lub prywatnym, funkcjonalnie 
niezależnym od organu zarządzającego 
oraz organów lub podmiotów, którym 
powierzono funkcje lub je delegowano.

Poprawka 287
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) rejestracja i przechowywanie 
danych w systemie elektronicznym, 
dotyczących każdej operacji, niezbędnych 
do monitorowania, oceny, zarządzania 
finansowego, weryfikacji i audytów, 
a także zapewnianie bezpieczeństwa, 
integralności i poufności danych oraz 
uwierzytelnianie użytkowników.

e) rejestracja i przechowywanie w 
systemach elektronicznych danych 
dotyczących każdej operacji, niezbędnych 
do monitorowania, oceny, zarządzania 
finansowego, weryfikacji i audytów, a 
także zapewnianie bezpieczeństwa, 
integralności i poufności danych oraz 
uwierzytelnianie użytkowników.

Poprawka 288

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wyboru operacji instytucja 
zarządzająca określa i stosuje kryteria 
i procedury, które są niedyskryminacyjne, 
przejrzyste, gwarantują równouprawnienie 
płci i uwzględnienie postanowień Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, jak 
również zasady zrównoważonego rozwoju 
oraz unijnej polityki w dziedzinie 
środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 
i art. 191 ust. 1 TFUE.

W celu wyboru operacji instytucja 
zarządzająca określa i stosuje kryteria 
i procedury, które są niedyskryminacyjne, 
przejrzyste, zapewniają dostęp osobom z 
niepełnosprawnościami, gwarantują 
równouprawnienie płci i uwzględnienie 
postanowień Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, jak również zasady 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnej 
polityki w dziedzinie środowiska 
naturalnego zgodnie z art. 11 i art. 191 
ust. 1 TFUE.

Poprawka 289

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia, że wybrane operacje są 
zgodne z programem i skutecznie 
przyczyniały się do realizacji jego celów 
szczegółowych;

a) zapewnia, że wybrane operacje są 
zrównoważone, zgodne z programem i 
strategiami terytorialnymi i że skutecznie 
przyczyniały się do realizacji jego celów 
szczegółowych;
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Poprawka 290

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnia, że wybrane operacje 
stanowią najkorzystniejszą relację między 
kwotą wsparcia, podejmowanymi 
działaniami i osiąganymi celami;

c) zapewnia, że wybrane operacje 
stanowią odpowiednią relację między 
kwotą wsparcia, podejmowanymi 
działaniami i osiąganymi celami;

Poprawka 291

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia, że wybrane operacje 
objęte zakresem stosowania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE podlegają ocenie 
oddziaływania na środowisko lub 
procedurze przeglądu, na podstawie 
wymogów tej dyrektywy, zmienionej 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/52/UE49;

e) zapewnia, że wybrane operacje 
objęte zakresem stosowania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/92/UE podlegają ocenie 
oddziaływania na środowisko lub 
procedurze przeglądu oraz że należycie 
wzięto pod uwagę ocenę rozwiązań 
alternatywnych i kompleksowe 
konsultacje publiczne na podstawie 
wymogów tej dyrektywy, zmienionej 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/52/UE;

_________________ _________________
48 Dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

48 Dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE 
w sprawie oceny wpływu wywieranego 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124 
z 25.4.2014, s. 1).

49 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE 
w sprawie oceny wpływu wywieranego 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124 
z 25.4.2014, s. 1).
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Poprawka 292

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) upewnia się, że jeżeli operacje 
rozpoczęły się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie do instytucji 
zarządzającej, przestrzegano 
obowiązujących przepisów;

f) zapewnia, że jeżeli operacje 
rozpoczęły się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie do instytucji 
zarządzającej, przestrzegano 
obowiązujących przepisów;

Poprawka 293

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnia, że inwestycje 
w infrastrukturę o oczekiwanym okresie 
żywotności co najmniej pięciu lat obejmują 
kwestie uodparniania na klimat.

j) zapewnia przed podjęciem decyzji 
inwestycyjnych, że inwestycje 
w infrastrukturę o oczekiwanym okresie 
żywotności co najmniej pięciu lat obejmują 
kwestie uodparniania na klimat, a także 
stosowanie zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”.

Poprawka 294

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W należycie uzasadnionych 
przypadkach instytucja zarządzająca może 
również podjąć decyzję o wniesieniu do 
5 % przydziału finansowego w ramach 
programu w ramach EFRR i EFS + na 
konkretne projekty w państwie 
członkowskim kwalifikującym się w 
ramach programu „Horyzont Europa”, w 
tym projekty wybrane w drugim etapie, 
pod warunkiem że te konkretne projekty 
przyczynią się do osiągnięcia celów 
programu w tym państwie członkowskim.
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Poprawka 295

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Kiedy instytucja zarządzająca 
dokonuje wyboru operacji o znaczeniu 
strategicznym, informuje ona o tym 
bezzwłocznie Komisję i przedstawia 
Komisji wszelkie istotne informacje na 
temat tej operacji.

6. Kiedy instytucja zarządzająca 
dokonuje wyboru operacji o znaczeniu 
strategicznym, informuje ona o tym 
Komisję w przeciągu jednego miesiąca 
i przedstawia Komisji wszelkie istotne 
informacje na temat tej operacji, w tym 
analizę kosztów i korzyści.

Poprawka 296

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnia, z zastrzeżeniem 
dostępności finansowania, że beneficjent 
otrzymał należną kwotę w całości i nie 
później niż 90 dni od dnia przedłożenia 
wniosku o płatność;

b) zapewnia, w odniesieniu do 
płatności zaliczkowych i płatności 
okresowych, że beneficjent otrzymał 
należną kwotę za zweryfikowane wydatki 
w całości i nie później niż 60 dni od dnia 
przedłożenia wniosku o płatność;

Poprawka 297

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sporządzanie wniosków o płatności 
i przedkładanie ich Komisji zgodnie 
z art. 85 i art. 86;

a) sporządzanie wniosków o płatności 
i przedkładanie ich Komisji zgodnie 
z art. 85 i art. 86 oraz uwzględnianie 
audytów przeprowadzonych przez 
instytucję audytową lub na jej 
odpowiedzialność;

Poprawka 298
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sporządzanie sprawozdania 
finansowego zgodnie z art. 92 oraz 
prowadzenie rejestru wszystkich 
elementów sprawozdania finansowego 
w systemie elektronicznym;

b) sporządzanie i przedstawianie 
sprawozdania finansowego, potwierdzanie 
kompletności, rzetelności i poprawności 
zgodnie z art. 92 oraz prowadzenie rejestru 
wszystkich elementów sprawozdania 
finansowego w systemie elektronicznym;

Poprawka 299

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Audyt przeprowadza się z 
odniesieniem do standardów 
obowiązujących w czasie uzgadniania 
operacji poddawanej audytowi, chyba że 
nowe standardy są korzystniejsze dla 
beneficjenta;

Poprawka 300

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Wykrycie nieprawidłowości w 
trakcie audytu danej operacji 
prowadzącego do nałożenia kary 
finansowej nie może prowadzić do 
rozszerzenia zakresu kontroli lub do 
korekt finansowych wykraczających poza 
wydatki objęte rokiem obrachunkowym 
wydatku poddawanego audytowi.

Poprawka 301

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja audytowa przygotowuje 
strategię audytu w oparciu o ocenę ryzyka, 
biorąc pod uwagę opis systemu 
zarządzania i kontroli określony w art. 63 
ust. 9, obejmującą audyty systemu i audyty 
operacji. Strategia audytu przewiduje 
audyty systemu nowych instytucji 
zarządzających oraz organów 
odpowiadających za zadania w zakresie 
rachunkowości w ciągu dziewięciu 
miesięcy po zakończeniu ich pierwszego 
roku działalności. Strategię audytu 
sporządza się zgodnie ze wzorem 
umieszczonym w załączniku XVIII 
i aktualizuje co roku po pierwszym 
rocznym sprawozdaniu z kontroli oraz 
opinii z audytu przekazanych Komisji. 
Strategia ta może dotyczyć jednego lub 
większej liczby programów.

1. Instytucja audytowa po 
konsultacjach z instytucją zarządzającą 
przygotowuje strategię audytu w oparciu 
o ocenę ryzyka, biorąc pod uwagę opis 
systemu zarządzania i kontroli określony 
w art. 63 ust. 9, obejmującą audyty 
systemu i audyty operacji. Strategia audytu 
przewiduje audyty systemu nowych 
instytucji zarządzających oraz organów 
odpowiadających za zadania w zakresie 
rachunkowości. Audyt przeprowadza się w 
ciągu dziewięciu miesięcy po zakończeniu 
ich pierwszego roku działalności. Strategię 
audytu sporządza się zgodnie ze wzorem 
umieszczonym w załączniku XVIII 
i aktualizuje co roku po pierwszym 
rocznym sprawozdaniu z kontroli oraz 
opinii z audytu przekazanych Komisji. 
Strategia ta może dotyczyć jednego lub 
większej liczby programów. W strategii 
audytu instytucja audytowa może określić 
granice dla audytów jednego rachunku.

Poprawka 302

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku różnicy zdań między 
Komisją a danym państwem 
członkowskim na temat ustaleń audytu 
uruchamia się procedurę rozstrzygania 
sporów.

Poprawka 303

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i instytucje audytowe Komisja i instytucje audytowe 
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wykorzystują w pierwszej kolejności 
wszelkie informacje i dokumentację 
dostępne w systemie elektronicznym, 
o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. e), 
w tym wyniki kontroli zarządczych, 
i wnioskują o przekazanie dodatkowych 
dokumentów i dowodów audytowych od 
beneficjentów wyłącznie w przypadku, gdy 
na podstawie profesjonalnego osądu 
Komisji i instytucji audytowych jest to 
niezbędne w celu wsparcia rzetelnych 
wniosków z audytu.

wykorzystują w pierwszej kolejności 
wszelkie informacje i dokumentację 
dostępne w systemach elektronicznych, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. e), 
w tym wyniki kontroli zarządczych, 
i wnioskują o przekazanie dodatkowych 
dokumentów i dowodów audytowych od 
beneficjentów wyłącznie w przypadku, gdy 
na podstawie profesjonalnego osądu 
Komisji i instytucji audytowych jest to 
niezbędne w celu wsparcia rzetelnych 
wniosków z audytu.

Poprawka 304

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca 
przeprowadza kontrole zarządcze na 
miejscu zgodnie z art. 68 ust. 1 wyłącznie 
na poziomie instytucji wdrażających 
instrument finansowy, a w kontekście 
funduszy gwarancyjnych na poziomie 
jednostek udzielających nowych pożyczek 
bazowych.

1. Instytucja zarządzająca 
przeprowadza kontrole zarządcze na 
miejscu zgodnie z art. 68 ust. 1 wyłącznie 
na poziomie instytucji wdrażających 
instrument finansowy, a w kontekście 
funduszy gwarancyjnych na poziomie 
jednostek udzielających nowych pożyczek 
bazowych. Z zastrzeżeniem przepisów art. 
127 rozporządzenia finansowego, jeżeli 
instrument finansowy przedkłada 
sprawozdania z kontroli na poparcie 
wniosku o płatność, instytucja 
zarządzająca może podjąć decyzję o 
nieprzeprowadzaniu kontroli zarządczych 
na miejscu.

Poprawka 305

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBI lub inne międzynarodowe instytucje 
finansowe, w których państwo 
członkowskie posiada akcje lub udziały, 
przekazują jednak instytucji zarządzającej 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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sprawozdania z kontroli dotyczące 
wniosków o płatność.

Poprawka 306

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucja audytowa przeprowadza 
audyty systemu i audyty operacji zgodnie 
z artykułami 71, 73 lub art. 77 na poziomie 
instytucji wdrażających instrument 
finansowy, a w kontekście funduszy 
gwarancyjnych na poziomie jednostek 
udzielających nowych pożyczek 
bazowych.

3. Instytucja audytowa przeprowadza 
audyty systemu i audyty operacji zgodnie 
z artykułami 71, 73 lub art. 77 na poziomie 
instytucji wdrażających instrument 
finansowy, a w kontekście funduszy 
gwarancyjnych na poziomie jednostek 
udzielających nowych pożyczek 
bazowych. Z zastrzeżeniem przepisów art. 
127 rozporządzenia finansowego, jeżeli 
instrument finansowy zapewnia instytucji 
audytowej roczne sprawozdanie z kontroli 
sporządzane przez ich audytorów 
zewnętrznych do końca każdego roku 
kalendarzowego i obejmujące elementy 
zawarte w załączniku XVII, instytucja 
audytowa może podjąć decyzję o 
nieprzeprowadzaniu dalszych audytów.

Poprawka 307

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W kontekście funduszy 
gwarancyjnych jednostki odpowiedzialne 
za audyty programów mogą 
przeprowadzać weryfikacje lub audyty 
jednostek udzielających nowych pożyczek 
bazowych jedynie w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z 
następujących sytuacji:
a) dokumenty potwierdzające, stanowiące 
potwierdzenie udzielenia wsparcia z 
instrumentu finansowego na rzecz 
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ostatecznych odbiorców nie są dostępne 
na poziomie instytucji zarządzającej lub 
na poziomie podmiotów wdrażających 
instrumenty finansowe;
b) są dowody na to, że dokumenty 
dostępne na poziomie instytucji 
zarządzającej lub na poziomie instytucji 
wdrażających instrumenty finansowe nie 
stanowią prawdziwego i rzetelnego zapisu 
udzielonego wsparcia.

Poprawka 308

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla zasad pomocy 
państwa instytucja zarządzająca zapewnia, 
że wszystkie dokumenty uzupełniające 
dotyczące działań wspieranych z funduszy 
utrzymywane są na odpowiednim poziomie 
na okres pięciu lat od dnia 31 grudnia tego 
roku, w którym instytucja zarządzająca 
dokonała ostatniej płatności na rzecz 
beneficjenta.

1. Bez uszczerbku dla zasad pomocy 
państwa instytucja zarządzająca zapewnia, 
że wszystkie dokumenty uzupełniające 
dotyczące działań wspieranych z funduszy 
utrzymywane są na odpowiednim poziomie 
na okres trzech lat od dnia 31 grudnia tego 
roku, w którym instytucja zarządzająca 
dokonała ostatniej płatności na rzecz 
beneficjenta.

Poprawka 309

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Okres przechowywania 
dokumentów może być skrócony, 
proporcjonalnie do profilu ryzyka i 
wielkości beneficjenta, decyzją instytucji 
zarządzającej.

Poprawka 310

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Płatności zaliczkowe w odniesieniu do 
każdego funduszu są wypłacane w postaci 
rocznych rat przed dniem 1 lipca każdego 
roku, z zastrzeżeniem dostępności 
środków, zgodnie z tym, co następuje:

Płatności zaliczkowe w odniesieniu do 
każdego funduszu są wypłacane w postaci 
rocznych rat przed dniem 1 lipca każdego 
roku, zgodnie z tym, co następuje:

Poprawka 311

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 0.5 %; b) 2022: 0,7 %;

Poprawka 312

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 0.5 %; c) 2023: 1 %;

Poprawka 313

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 2024: 0.5 %; d) 2024: 1,5 %;

Poprawka 314

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 2025: 0.5 %; e) 2025: 2 %;
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Poprawka 315

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) 2026: 0.5 f) 2026: 2 %

Poprawka 316

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwotę przeznaczoną na pomoc 
techniczną obliczoną zgodnie z art. 31 
ust. 2;

b) kwotę przeznaczoną na pomoc 
techniczną obliczoną zgodnie z art. 31;

Poprawka 317

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) w przypadku pomocy państwa 
wniosek o płatność może obejmować 
zaliczki wypłacone na rzecz beneficjenta 
przez podmiot udzielający pomocy, gdy 
spełnione zostały łącznie następujące 
warunki: zaliczki te są objęte gwarancją 
bankową lub równoważną gwarancją, nie 
przekraczają 40 % całkowitej kwoty 
pomocy, która ma zostać przyznana 
beneficjentowi na daną operację i są 
pokryte z wydatków opłaconych przez 
beneficjentów i potwierdzone opłaconymi 
fakturami w ciągu 3 lat.
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Poprawka 318

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 2, wnioski 
o płatności przedłożone na mocy 
załącznika XIX obejmują łączną kwotę 
wypłaconą lub, w przypadku gwarancji, 
kwoty zadeklarowane zgodnie 
z ustaleniami w umowach gwarancyjnych 
przez instytucję zarządzającą na rzecz 
ostatecznych odbiorców, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 lit. a), b) i c).

1. Jeśli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 1, wnioski 
o płatności przedłożone na mocy 
załącznika XIX obejmują łączną kwotę 
wypłaconą lub, w przypadku gwarancji, 
kwoty zadeklarowane zgodnie 
z ustaleniami w umowach gwarancyjnych 
przez instytucję zarządzającą na rzecz 
ostatecznych odbiorców, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 lit. a), b) i c).

Poprawka 319

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli instrumenty finansowe są 
wdrażane na mocy art. 53 ust. 3, wnioski 
o płatność, które obejmują wydatki na 
instrumenty finansowe, przedkłada się 
zgodnie z następującymi warunkami:

2. Jeśli instrumenty finansowe są 
wdrażane na mocy art. 53 ust. 2, wnioski 
o płatność, które obejmują wydatki na 
instrumenty finansowe, przedkłada się 
zgodnie z następującymi warunkami:

Poprawka 320

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności 
okresowych nie później niż 60 dni od daty 
otrzymania przez Komisję wniosku 
o płatność.

1. Komisja dokonuje płatności 
okresowych nie później niż 60 dni od daty 
otrzymania przez Komisję wniosku 
o płatność.

Poprawka 321
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostępne są dowody sugerujące 
istnienie poważnego uchybienia, 
w odniesieniu do którego nie 
wprowadzono środków naprawczych;

a) dostępne są dowody na istnienie 
poważnego uchybienia, w odniesieniu do 
którego nie wprowadzono środków 
naprawczych;

Poprawka 322

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) państwo członkowskie nie podjęło 
niezbędnych działań zgodnie z art. 15 
ust. 6.

skreśla się

Poprawka 323

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje umorzenia 
każdej kwoty w ramach programu, która 
nie została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe zgodnie z art. 84 lub 
w odniesieniu do której nie złożono 
wniosku o płatność zgodnie z art. 85 i 86 
do dnia 26 grudnia drugiego roku 
kalendarzowego następującego po roku, 
w którym podjęto zobowiązania budżetowe 
na lata 2021–2026.

1. Komisja dokonuje umorzenia 
każdej kwoty w ramach programu, która 
nie została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe zgodnie z art. 84 lub w 
odniesieniu do której nie złożono wniosku 
o płatność zgodnie z art. 85 i 86 do dnia 31 
grudnia trzeciego roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym podjęto 
zobowiązania budżetowe na lata 2021–
2026.

Poprawka 324

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Kwota, która ma zostać objęta 
płatnością zaliczkową lub wnioskiem 
o płatność przed upływem terminu 
określonego w ust. 1 w odniesieniu do 
zobowiązania budżetowego na 2021, 
wynosi 60 % tego zobowiązania. 10 % 
zobowiązania budżetowego na 2021 r. 
dodaje się do każdego zobowiązania 
budżetowego na lata 2022–2025 w celu 
obliczenia kwot, jakie mają zostać pokryte.

skreśla się

Poprawka 325

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Część zobowiązań pozostających 
do spłaty w dniu 31 grudnia 2029 r. zostaje 
umorzona, jeśli pakiet dokumentów 
dotyczących poświadczenia wiarygodności 
i końcowe sprawozdanie z realizacji celów 
odnoszące się do programów uzyskujących 
wsparcie w ramach EFS+, EFRR 
i Funduszu Spójności nie zostały 
przedłożone Komisji w terminie 
wyznaczonym w art. 38 ust. 1.

3. Część zobowiązań pozostających 
do spłaty w dniu 31 grudnia 2030 r. zostaje 
umorzona, jeśli pakiet dokumentów 
dotyczących poświadczenia wiarygodności 
i końcowe sprawozdanie z realizacji celów 
odnoszące się do programów uzyskujących 
wsparcie w ramach EFS+, EFRR 
i Funduszu Spójności nie zostały 
przedłożone Komisji w terminie 
wyznaczonym w art. 38 ust. 1.

Poprawka 326

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) niemożliwe było terminowe 
złożenie wniosku o płatność ze względu na 
opóźnienia na poziomie unijnym w 
zakresie ustanowienia ram prawnych i 
administracyjnych dla funduszy na lata 
2021–2027.

Poprawka 327

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 101 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie ma jeden 
miesiąc na zaakceptowanie kwoty, która 
ma zostać umorzona, lub przedstawienie 
swoich uwag.

2. Państwo członkowskie ma dwa 
miesiące na zaakceptowanie kwoty, która 
ma zostać umorzona, lub przedstawienie 
swoich uwag.

Poprawka 328

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
wspierają cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich 
regionach odpowiadających poziomowi 2 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 2”) 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) 
nr 1059/2003 zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 868/2014.

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
wspierają cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich 
regionach odpowiadających poziomowi 2 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 2”) 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) 
nr 1059/2003 zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
2016/2066.

Poprawka 329

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 330 624 388 630 według 
cen z 2018 r.

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 378 097 000 000 EUR 
według cen z 2018 r.

(Poprawka ta ma na celu przywrócenie 
kwoty równoważnej do kwoty dostępnej w 
okresie 2014–2020, wraz z koniecznymi 
zwiększeniami środków, zgodnie ze 
stanowiskiem PE w sprawie wniosku 
dotyczącego wieloletnich ram finansowych 
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na lata 2021–2027. Będzie ona wymagać 
odpowiedniego dostosowania obliczeń w 
załączniku XXII.)

Poprawka 330

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję w sprawie rocznego 
podziału zasobów ogólnych między 
państwa członkowskie w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, pod względem kategorii 
regionów, wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku XXII.

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję w sprawie rocznego 
podziału zasobów ogólnych między 
państwa członkowskie w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, pod względem kategorii 
regionów, wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku XXII. 
Minimalny całkowity wkład z funduszy, 
na szczeblu krajowym, powinien być 
równy 76 % środków przyznanych 
poszczególnym państwom członkowskim 
lub regionom na okres 2014–2020.

Poprawka 331

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z uwagi na szczególne znaczenie 
finansowania w ramach polityki spójności 
dla współpracy transgranicznej i 
transnarodowej, a także dla regionów 
najbardziej oddalonych, kryteria 
kwalifikowalności w odniesieniu do tego 
rodzaju finansowania nie powinny być 
mniej korzystne niż w latach 2014–2020 i 
powinny zapewniać maksymalną ciągłość 
w stosunku do istniejących programów.
(Poprawka ta będzie wymagać 
odpowiedniego dostosowania obliczeń w 
załączniku XXII.)
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Poprawka 332

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97,5 % zasobów ogólnych (tj. na 
łączną kwotę 322 194 388 630 EUR) 
i przydziela się w następujący sposób:

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97 % zasobów ogólnych, tj. na 
łączną kwotę 366 754 000 000 EUR 
(według cen z 2018 r.) Z kwoty tej 
5 900 000 000 EUR przeznacza się na 
gwarancję dla dzieci ze środków EFS +. 
Pozostałą pulę środków w wysokości 
360 854 000 000 EUR (według cen z 2018 
r.) przydziela się w następujący sposób:

Poprawka 333

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 61,6 % (tj. łączna kwota 
198 621 593 157 EUR) dla regionów 
słabiej rozwiniętych;

a) 61,6 % (tj. łączna kwota 222 453 
894 000 EUR) dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 334

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 14,3 % (tj. łączna 
kwota 45 934 516 595 EUR) dla regionów 
w okresie przejściowym;

b) 14,3 % (tj. łączna kwota 51 446 129 
000 EUR) dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 335

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 10,8 % (tj. łączna 
kwota 34 842 689 000 EUR) dla regionów 
lepiej rozwiniętych;

c) 10,8 % (tj. łączna kwota 39 023 410 
000 EUR) dla regionów lepiej 
rozwiniętych;

Poprawka 336

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 12,8 % (tj. łączna kwota 
41 348 556 877 EUR) dla państw 
członkowskich otrzymujących wsparcie 
z Funduszu Spójności;

d) 12,8 % (tj. łączna kwota 46 309 907 
000 EUR) dla państw członkowskich 
otrzymujących wsparcie z Funduszu 
Spójności;

Poprawka 337

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 0.0,4 % (tj. łączna 
kwota 1 447 034 001 EUR) jako 
dodatkowe zasoby dla regionów 
najbardziej oddalonych, wskazanych 
w art. 349 TFUE, oraz regionów na 
poziomie NUTS 2 spełniających kryteria 
określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu 
przystąpienia z 1994 r.

e) 0.0,4 % (tj. łączna kwota 1 620 660 
000 EUR) jako dodatkowe zasoby dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
wskazanych w art. 349 TFUE, oraz 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r.

Poprawka 338

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota środków dostępnych dla EFS+ 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” wynosi 

Kwota środków dostępnych dla EFS+ 
odpowiada 28,8 % zasobów w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” (tj. 105 686 000 000 EUR 
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88 646 194 590 EUR. według cen z 2018 r.) Nie obejmuje to puli 
środków finansowych na komponent 
„Zatrudnienie i innowacje społeczne” lub 
komponent „Zdrowie”.

Poprawka 339

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do 
EFS+ wynosi 376 928 934 EUR.

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do 
EFS+ odpowiada 0,4 % zasobów, o 
których mowa w akapicie pierwszym (tj. 
424 296 054 EUR według cen z 2018 r.)

Poprawka 340

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwotę wsparcia z Funduszu Spójności, 
które ma zostać przekazane na instrument 
„Łącząc Europę”, ustala się na poziomie 10 
000 000 000 EUR. Zostanie ona 
wydatkowana na projekty dotyczące 
infrastruktury transportowej poprzez 
ogłoszenie specjalnych zaproszeń do 
składania ofert zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) [numer nowego rozporządzenia 
w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”] 
wyłącznie w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do finansowania 
z Funduszu Spójności.

Kwotę wsparcia z Funduszu Spójności, 
które ma zostać przekazane na instrument 
„Łącząc Europę”, ustala się na poziomie 4 
000 000 000 EUR według cen z 2018 r. 
Zostanie ona wydatkowana na projekty 
dotyczące infrastruktury transportowej, z 
uwzględnieniem potrzeb państw 
członkowskich i regionów w zakresie 
infrastruktury inwestycyjnej, poprzez 
ogłoszenie specjalnych zaproszeń do 
składania ofert zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) [numer nowego rozporządzenia 
w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”] 
wyłącznie w państwach członkowskich 
kwalifikujących się do finansowania 
z Funduszu Spójności.

Poprawka 341

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 % zasobów przeniesionych do 
instrumentu „Łącząc Europę” zostaje 
niezwłocznie po przesunięciu 
udostępnione wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

skreśla się

Poprawka 342

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 
2023 r. wybór projektów kwalifikujących 
się do finansowania odbywa się z 
zachowaniem krajowych alokacji w 
ramach Funduszu Spójności.

Poprawka 343

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 500 000 000 EUR z zasobów na cel 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

5. 560 000 000 EUR według cen z 
2018 r. z zasobów na cel „Inwestycje na 
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i wzrostu” przeznacza się na Europejską 
inicjatywę miejską zarządzaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję.

rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza 
się na Europejską inicjatywę miejską 
zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio 
przez Komisję.

Poprawka 344

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 175 000 000 EUR z zasobów EFS+ 
na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” przeznacza się współpracę 
transnarodową na rzecz innowacyjnych 
rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub 
pośrednio.

6. 196 000 000 EUR według cen z 
2018 r. z zasobów EFS+ na cel 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” przeznacza się współpracę 
transnarodową na rzecz innowacyjnych 
rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub 
pośrednio.

Poprawka 345

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 2,5 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe 
z funduszy na okres 2021–2027 (tj. 
w łącznej kwocie 8 430 000 000 EUR).

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 3 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe 
z funduszy na okres 2021–2027 (tj. 
w łącznej kwocie 11 343 000 000 EUR 
według cen z 2018 r.).

Poprawka 346

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w wysokości nie więcej niż 15 % 
łącznych alokacji dla słabiej rozwiniętych 
regionów do regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 

a) w wysokości nie więcej niż 5 % 
łącznych alokacji dla słabiej rozwiniętych 
regionów do regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
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rozwiniętych oraz z regionów w okresie 
przejściowym do regionów lepiej 
rozwiniętych;

rozwiniętych oraz z regionów w okresie 
przejściowym do regionów lepiej 
rozwiniętych;

Poprawka 347

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 70 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

a) 85 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 348

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 55 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

b) 65% dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 349

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 40 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

c) 50 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

Poprawka 350

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopy współfinansowania określone 
w lit. a) mają zastosowanie również do 
regionów najbardziej oddalonych.

Stopy współfinansowania określone 
w lit. a) mają zastosowanie również do 
regionów najbardziej oddalonych oraz do 
dodatkowej alokacji dla regionów 
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najbardziej oddalonych.

Poprawka 351

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 70 %.

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 85 %.

Poprawka 352

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu w sprawie EFS+ mogą 
zostać określone wyższe stopy 
współfinansowania w przypadku 
priorytetów służących wsparciu działań 
innowacyjnych zgodnie z art. [14] tego 
rozporządzenia.

W rozporządzeniu w sprawie EFS+ mogą 
w należycie uzasadnionych przypadkach 
zostać określone wyższe stopy 
współfinansowania do 90 % w przypadku 
priorytetów służących wsparciu działań 
innowacyjnych zgodnie z art. [13] i art. [4 
ust. 1 lit. x)] i lit. [xi)] tego rozporządzenia, 
a także programów służących zwalczaniu 
deprywacji materialnej zgodnie z art. [9], 
walce z bezrobociem wśród młodzieży 
zgodnie z art. [10], wspieraniu 
europejskiej gwarancji dla dzieci zgodnie 
z art. [10a] oraz współpracy 
transnarodowej zgodnie z art. [11b].

Poprawka 353

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 70 %.

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 85 %.
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Poprawka 354

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 108, 
wprowadzających zmiany w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia, w celu 
dostosowania do zmian pojawiających się 
w okresie programowania w przypadku 
elementów niniejszego rozporządzenia 
innych niż istotne, z wyjątkiem 
załączników III, IV, X i XXII.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 108, 
wprowadzających zmiany w załącznikach 
do niniejszego rozporządzenia, w celu 
dostosowania do zmian pojawiających się 
w okresie programowania w przypadku 
elementów niniejszego rozporządzenia 
innych niż istotne, z wyjątkiem 
załączników III, IV, X i XXII. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania, zgodnie 
z art. 108, aktów delegowanych w celu 
zmiany i dostosowania rozporządzenia 
delegowanego (UE) nr 204/2014, o 
którym mowa w art. 6 ust. 3, do 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 355

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 63 
ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 
ust. 4 i art. 107, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, art. 88 
ust. 4, art. 89 ust. 4 i art. 107, powierza się 
Komisji na czas od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia do dnia 31 
grudnia 2027 r.

Poprawka 356

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, 

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, art. 73 
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art. 88 ust. 4 i art. 89 ust. 1, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 4 i art. 107, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 357

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 63 ust. 10, art. 73 ust. 4, 
art. 88 ust. 4, art. 89 ust.4 i art. 107 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 6 ust. 3, art. 63 ust. 10, 
art. 73 ust. 4, art. 88 ust. 4, art. 89 ust.4 
i art. 107 wchodzi w życie tylko wówczas, 
gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 358

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
i wszelkie akty prawne mające 
zastosowanie do okresu programowania 
2014–2020 nadal mają zastosowanie 
w odniesieniu do programów i operacji 

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
i wszelkie akty prawne mające 
zastosowanie do okresu programowania 
2014–2020 nadal mają zastosowanie 
w odniesieniu do programów i operacji 
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wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności i EFMR w ramach tego okresu 
programowania.

wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFMR w ramach 
tego okresu programowania.

Poprawka 359

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 001 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

001 Inwestycje w środki trwałe 
w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio 
związane z działaniami badawczymi 
i innowacyjnymi

001 Inwestycje w środki trwałe w 
mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio 
związane z działaniami badawczymi i 
innowacyjnymi lub związane 
konkurencyjnością

Poprawka 360

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 002 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

002 Inwestycje w środki trwałe 
w małych i średnich przedsiębiorstwach (w 
tym prywatnych ośrodkach badawczych) 
bezpośrednio związane z działaniami 
badawczymi i innowacyjnymi

002 Inwestycje w środki trwałe w 
małych i średnich przedsiębiorstwach (w 
tym prywatnych ośrodkach badawczych) 
bezpośrednio związane z działaniami 
badawczymi i innowacyjnymi lub 
związane z konkurencyjnością

Poprawka 361

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 004 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

004 Inwestycje w aktywa niematerialne 
i prawne w mikroprzedsiębiorstwach 
bezpośrednio związane z działaniami 
badawczymi i innowacyjnymi

004 Inwestycje w aktywa niematerialne 
i prawne w mikroprzedsiębiorstwach 
bezpośrednio związane z działaniami 
badawczymi i innowacyjnymi lub 
związane konkurencyjnością
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Poprawka 362

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – wiersz 005 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

005 Inwestycje w aktywa niematerialne 
i prawne w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (w tym prywatnych 
ośrodkach badawczych) bezpośrednio 
związane z działaniami badawczymi 
i innowacyjnymi

005 Inwestycje w aktywa niematerialne 
i prawne w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (w tym prywatnych 
ośrodkach badawczych) bezpośrednio 
związane z działaniami badawczymi i 
innowacyjnymi lub związane z 
konkurencyjnością

Poprawka 363

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 2 – wiersz 035 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

035 Środki w zakresie dostosowania do 
zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem 
dotyczące: powodzi, oraz zarządzanie 
ryzykiem w tym zakresie (w tym 
zwiększanie świadomości, ochrona 
ludności oraz systemy i infrastruktura do 
celów zarządzania klęskami i katastrofami)

035 Środki w zakresie dostosowania do 
zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem 
dotyczące: powodzi i osuwisk, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w 
tym zwiększanie świadomości, ochrona 
ludności oraz systemy i infrastruktura do 
celów zarządzania klęskami i katastrofami)

Poprawka 364

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 2 – wiersz 043

Tekst proponowany przez Komisję

043 Gospodarowanie odpadami 
z gospodarstw domowych: 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzanie odpadów, przetwarzanie 
termiczne

0% 100%
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Poprawka

skreśla się

Poprawka 365

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 056 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

056 Nowo wybudowane autostrady 
i drogi TEN-T – sieć bazowa

056 Nowo wybudowane autostrady, 
mosty i drogi TEN-T – sieć bazowa

Poprawka 366

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 057 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

057 Nowo wybudowane autostrady 
i drogi TEN-T – sieć kompleksowa

057 Nowo wybudowane autostrady, 
mosty i drogi TEN-T – sieć kompleksowa

Poprawka 367

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 060 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

060 Przebudowane lub 
zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T 
– sieć bazowa

060 Przebudowane lub 
zmodernizowane autostrady, mosty i drogi 
TEN-T – sieć bazowa

Poprawka 368

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 3 – wiersz 061 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

061 Przebudowane lub 
zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T 

061 Przebudowane lub 
zmodernizowane autostrady, mosty i drogi 
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– sieć kompleksowa TEN-T – sieć kompleksowa

Poprawka 369

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 5 – wiersz 128 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

128 Ochrona, rozwój i promowanie 
publicznych walorów turystycznych 
i powiązanych usług turystycznych

128 Ochrona, rozwój i promowanie 
publicznych walorów turystycznych i usług 
turystycznych

Poprawka 370

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 5 – wiersz 130 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

130 Ochrona, rozwój i promowanie 
dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki

130 Ochrona, rozwój i promowanie 
dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki 
poza obszarami Natura 2000

Poprawka 371

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 12 - kolumna Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Miasta, małe miasta i przedmieścia Miasta, małe miasta, przedmieścia i 
połączone obszary wiejskie

Poprawka 372

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 16 - kolumna Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary słabo zaludnione Obszary wiejskie i słabo zaludnione
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Poprawka 373

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 22 – kolumna Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność (RLKS)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Miasta, małe miasta i przedmieścia Miasta, małe miasta, przedmieścia i 
połączone obszary wiejskie

Poprawka 374

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 26 – kolumna Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność (RLKS)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary słabo zaludnione Obszary wiejskie i słabo zaludnione

Poprawka 375

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 32 – kolumna Inny rodzaj narzędzia terytorialnego w 
ramach celu polityki 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Miasta, małe miasta i przedmieścia Miasta, małe miasta, przedmieścia i 
połączone obszary wiejskie

Poprawka 376

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 3 – wiersz 36 – kolumna Inny rodzaj narzędzia terytorialnego w 
ramach celu polityki 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary słabo zaludnione Obszary wiejskie i słabo zaludnione

Poprawka 377

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – tabela 4 – wiersz 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17 Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

17 Turystyka, działalność związana z 
zakwaterowaniem i z usługami 
gastronomicznymi

Poprawka 378

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela Horyzontalne warunki podstawowe – wiersz 6 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gotowe są krajowe ramy wdrażania 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, które obejmują:

Gotowe są krajowe ramy wdrażania 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, które obejmują:

1. Cele końcowe posiadające 
wymierne cele pośrednie, mechanizm 
gromadzenia danych i monitorowania.

1. Cele końcowe posiadające 
wymierne cele pośrednie, mechanizm 
gromadzenia danych i monitorowania, 
mające zastosowanie we wszystkich celach 
polityki.

2. Ustalenia służące 
zagwarantowaniu, że w przygotowaniach 
i wdrażaniu programów odpowiednio 
uwzględnia się politykę, prawodawstwo 
i normy w zakresie dostępności.

2. Ustalenia służące 
zagwarantowaniu, że w przygotowaniach 
i wdrażaniu programów, a także w 
kryteriach wyboru i obowiązkach 
wynikających z projektu odpowiednio 
uwzględnia się politykę, prawodawstwo 
i normy w zakresie dostępności zgodnie z 
postanowieniami Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych.

2a. Ustalenia dotyczące 
sprawozdawczości dla komitetu 
monitorującego w sprawie zgodności 
wspieranych operacji.

Poprawka 379

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela Horyzontalne warunki podstawowe – wiersz 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wdrażanie zasad i praw Europejskiego 
filaru praw socjalnych, które przyczyniają 
się do rzeczywistej konwergencji i 
spójności w Unii Europejskiej.

Ustalenia na szczeblu krajowym 
zapewniające właściwe wdrożenie zasad 
zawartych w Europejskim filarze praw 
socjalnych przyczyniających się do 
podwyższenia poziomu konwergencji 
społecznej i spójności w UE, zwłaszcza 
zasad zapobiegających nieuczciwej 
konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka 380

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela Horyzontalne warunki podstawowe – wiersz 6 b  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skuteczne stosowanie zasady partnerstwa Gotowe są ramy umożliwiające wszystkim 
partnerom odgrywanie samodzielnej roli 
w przygotowaniu, wdrożeniu, 
monitorowaniu i ocenie programów, które 
obejmują:
1. Ustalenia mające na celu 
zapewnienie przejrzystych procedur 
dotyczących zaangażowania partnerów
2. Ustalenia dotyczące 
rozpowszechniania i ujawniania 
informacji istotnych dla partnerów w celu 
przygotowania i monitorowania 
posiedzeń.
3. Wsparcie na rzecz wzmocnienia 
pozycji partnerów i budowania zdolności.

Poprawka 381

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik IV – cel polityki 2 – wiersz 2 – kolumna 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu 
są przyjęte i obejmują:

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu 
spełniające cel ograniczenia globalnego 
ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z 
porozumieniem paryskim są przyjęte i 
obejmują:

1. Wszystkie elementy wymagane na 
podstawie wzoru określonego w załączniku 
I do rozporządzenia w sprawie zarządzania 
unią energetyczną

1. Wszystkie elementy wymagane na 
podstawie wzoru określonego w załączniku 
I do rozporządzenia w sprawie zarządzania 
unią energetyczną

2. Orientacyjny zarys planowanych 
środków i mechanizmów finansowania 
w odniesieniu do środków promujących 
energię niskoemisyjną

2. Zarys planowanych środków i 
mechanizmów finansowania w odniesieniu 
do środków promujących energię 
niskoemisyjną

Poprawka 382

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 2 – wiersz 4 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRR i Fundusz Spójności: EFRR i Fundusz Spójności:

2.4 Wspieranie działań w zakresie 
dostosowania do zmiany klimatu, 
zapobiegania ryzyku i odporności na klęski 
żywiołowe

2.4 Wspieranie działań w zakresie 
dostosowania do zmiany klimatu i zmian 
strukturalnych, zapobiegania ryzyku i 
odporności na klęski żywiołowe

Poprawka 383

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 2 – wiersz 7 – kolumna 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gotowe są ramy działania priorytetowego 
zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG, 
które obejmują:

Gotowe są ramy działania priorytetowego 
zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG, 
które obejmują:

1. Wszystkie elementy wymagane we 
wzorze ram działania priorytetowego na 
lata 2021–2027 uzgodnione przez Komisję 
i państwa członkowskie

1. Wszystkie elementy wymagane we 
wzorze ram działania priorytetowego na 
lata 2021–2027 uzgodnione przez Komisję 
i państwa członkowskie, w tym środki 
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priorytetowe i oszacowanie potrzeb 
finansowych

2. Określenie środków 
priorytetowych i oszacowanie potrzeb 
finansowych

Poprawka 384

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – punkt 3.2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2 Rozwój zrównoważonej, inteligentnej, 
bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T 
odpornej na zmianę klimatu

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka 385

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – punkt 3.2 – kolumna 4 – punkt -1 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Wymaga zapewnienia spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz w większym stopniu utworzenia 
brakujących połączeń oraz likwidacji 
wąskich gardeł na sieci TEN-T, przez co 
rozumie się również inwestycje w twardą 
infrastrukturę

Poprawka 386

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – punkt 3.2 – kolumna 4 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zawiera uzasadnienie ekonomiczne 
planowanych inwestycji, poparte solidną 
analizą zapotrzebowania i modeli 
przepływów transportowych, które 
powinny uwzględniać spodziewany wpływ 
liberalizacji kolei

1. Zawiera uzasadnienie ekonomiczne 
planowanych inwestycji, poparte solidną 
analizą zapotrzebowania i modeli 
przepływów transportowych, które 
powinny uwzględniać spodziewany wpływ 
otwarcia rynków usług kolejowych
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Poprawka 387

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odzwierciedla plany ochrony 
powietrza, z uwzględnieniem 
w szczególności krajowych odchodzenia 
od paliw kopalnych

2. Odzwierciedla plany ochrony 
powietrza, z uwzględnieniem w 
szczególności krajowych strategii 
obniżania emisji pochodzących z sektora 
transportu

Poprawka 388

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obejmuje inwestycje w korytarze 
sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, 
zgodnie z odpowiednimi planami prac 
TEN-T

3. Obejmuje inwestycje w korytarze 
sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, 
zgodnie z odpowiednimi planami prac 
TEN-T oraz zidentyfikowane odcinki w 
ramach sieci kompleksowej

Poprawka 389

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku inwestycji poza 
podstawową siecią TEN-T zapewnia 
komplementarność przez zapewnienie 
odpowiedniej łączności regionów 
i lokalnych społeczności w ramach sieci 
bazowej TEN-T i jej węzłów

4. W przypadku inwestycji poza 
podstawową siecią TEN-T zapewnia 
komplementarność przez zapewnienie 
odpowiedniej łączności sieci miejskich, 
regionów i lokalnych społeczności 
w ramach sieci bazowej TEN-T i jej 
węzłów



PE626.671v02-00 156/436 RR\1175395PL.docx

PL

Poprawka 390

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 3 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 9 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Promuje zrównoważone 
regionalne i transgraniczne inicjatywy 
turystyczne korzystne zarówno dla 
turystów, jak i mieszkańców, takie jak 
wzajemne połączenie sieci EuroVelo i 
Transeuropejskiej Sieci Kolejowej TRAN

Poprawka 391

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 1 – kolumna 2 – EFS

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS: EFS:

4.1.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
dla wszystkich osób poszukujących pracy, 
w tym osób młodych i osób nieaktywnych 
zawodowo oraz promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej;

4.1.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
dla wszystkich osób poszukujących pracy, 
zwłaszcza osób młodych i długotrwale 
bezrobotnych, oraz dla osób nieaktywnych 
zawodowo, a także promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej;

4.1.2 Modernizacja instytucji i służb 
rynku pracy w celu zapewnienia szybkiego 
i zindywidualizowanego wsparcia w celu 
dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy, 
przekwalifikowania i mobilności;

4.1.2 Modernizacja instytucji i służb 
rynku pracy w celu oceny i przewidywania 
zapotrzebowania na umiejętności oraz 
zapewnienia szybkiego 
i zindywidualizowanego wparcia w celu 
dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy, 
przekwalifikowania i mobilności;

Poprawka 392

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 2 – kolumna 2 – EFS

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS EFS

4.1.3 Promowanie lepszej równowagi 4.1.3 Promowanie uczestnictwa kobiet 
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między życiem zawodowym a prywatnym, 
w tym dostępu do opieki nad dziećmi, 
zdrowego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy przeciwdziałającego 
zagrożeniom dla zdrowia, dostosowanie 
pracowników do zmian oraz zdrowe 
i aktywne starzenia się;

w rynku pracy, lepszej równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym, w tym 
dostępu do opieki nad dziećmi, zdrowego 
i dobrze dostosowanego środowiska pracy, 
w którym przeciwdziała się czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, dostosowanie 
pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian oraz 
aktywnego i zdrowego starzenia się;

Poprawka 393

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 2 – kolumna 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki na rzecz rozwiązania 
problemu zróżnicowania sytuacji kobiet 
i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, płac 
i emerytur oraz wspierania równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
w tym przez poprawę dostępu do wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem, wraz 
z celami końcowymi

2. Środki na rzecz rozwiązania 
problemu zróżnicowania sytuacji kobiet 
i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, płac, 
zabezpieczenia społecznego, 
opodatkowania i emerytur oraz wspierania 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym, w tym przez poprawę 
dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem, wraz z celami końcowymi

Poprawka 394

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 3 – kolumna 2 – EFS

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS: EFS:

4.2.1 Poprawa jakości, efektywności 
i dopasowywania systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

4.2.1 Poprawa jakości, włączającego 
charakteru, efektywności i 
dopasowywania systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy w celu 
wspierania nabywania kompetencji 
kluczowych, w tym umiejętności 
cyfrowych, oraz ułatwienia przejścia od 
kształcenia do zatrudnienia;
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4.2.2 Promowanie elastycznych 
możliwości podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, w tym przez 
ułatwianie zmiany kariery i promowanie 
mobilności zawodowej

4.2.2 Promowanie uczenia się przez całe 
życie, w szczególności elastycznych 
możliwości podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, jak również 
uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego, w tym przez ułatwianie 
zmiany kariery i promowanie mobilności 
zawodowej

4.2.3 Promowanie równego dostępu, 
w szczególności w przypadku grup 
w niekorzystnej sytuacji, do wysokiej 
jakości kształcenia i szkolenia, od 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem 
poprzez kształcenie ogólne i zawodowe aż 
po szkolnictwo wyższe;

4.2.3 Promowanie równego dostępu i 
możliwości ukończenia dobrej jakości 
kształcenia i szkolenia, sprzyjających 
włączeniu społecznemu, w szczególności 
w przypadku grup w niekorzystnej 
sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem przez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo 
wyższe, a także kształcenie i uczenie się 
dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 
edukacyjnej dla wszystkich;

Poprawka 395

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprawdzone empirycznie systemy 
przewidywania i prognozowania 
umiejętności, jak również mechanizmy 
i służby monitorowania losów 
absolwentów do celów wysokiej jakości 
i skutecznych wytycznych dla osób 
uczących się w każdym wieku

1. Sprawdzone empirycznie systemy 
przewidywania i prognozowania 
umiejętności, jak również mechanizmy 
i służby dalszego monitorowania do celów 
wysokiej jakości i skutecznych 
wytycznych dla osób uczących się 
w każdym wieku, w tym podejścia 
zorientowane na osobę uczącą się

Poprawka 396

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki na rzecz zapewnienia 
równego dostępu do wysokiej jakości 
odpowiedniego kształcenia i szkolenia 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
i nabywaniu kluczowych kompetencji na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
szkolnictwa wyższego, uczestnictwo 
w takim kształceniu i szkoleniu 
i ukończenie go

2. Środki na rzecz zapewnienia 
równego dostępu do wysokiej jakości, 
przystępnego cenowo, odpowiedniego, 
wolnego od segregacji kształcenia 
i szkolenia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i nabywaniu kluczowych 
kompetencji na wszystkich poziomach, 
w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, 
uczestnictwo w takim kształceniu 
i szkoleniu i ukończenie go

Poprawka 397

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizm koordynacji na 
wszystkich poziomach kształcenia 
i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego, 
oraz jasny podział obowiązków między 
właściwymi organami krajowymi lub 
regionalnymi

3. Mechanizm koordynacji na 
wszystkich poziomach kształcenia 
i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego i 
podmiotów świadczących usługi uczenia 
się pozaformalnego i nieformalnego, oraz 
jasny podział obowiązków między 
właściwymi organami krajowymi lub 
regionalnymi

Poprawka 398

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 4 – kolumna 2 – punkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ERDF: ERDF:

4.3 Zwiększenie integracji społeczno-
ekonomicznej marginalizowanych 
społeczności, migrantów i grup 
w niekorzystnej sytuacji poprzez 
zintegrowane działania obejmujące 
mieszkalnictwo i usługi społeczne

4.3 zwiększenie integracji społeczno-
ekonomicznej marginalizowanych 
społeczności, uchodźców i migrantów 
objętych ochroną międzynarodową i grup 
w niekorzystnej sytuacji poprzez 
zintegrowane działania obejmujące 
mieszkalnictwo i usługi społeczne
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Poprawka 399

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 4 – kolumna 2 – punkt 4.3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS: (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
4.3.1 Wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego, w tym w celu promowania 
równości szans i aktywnego uczestnictwa, 
oraz zwiększanie szans na zatrudnienie;

  

Poprawka 400

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – punkt 4 – kolumna 2 – punkt 4.3.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3.1a. Promowanie integracji społecznej 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób 
najbardziej potrzebujących i dzieci

Poprawka 401

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 4 – kolumna 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gotowe są krajowe ramy strategiczne 
polityki na rzecz włączenia społecznego 
i walki z ubóstwem, które obejmują:

Gotowe są krajowe ramy strategiczne 
polityki i plan działania na rzecz 
włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem, które obejmują:

1. Sprawdzona empirycznie diagnoza 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, segregacji 
przestrzennej i edukacyjnej, ograniczonego 
dostępu do podstawowych usług 
i infrastruktury oraz szczególnych potrzeby 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji

1. Sprawdzona empirycznie diagnoza 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, segregacji 
przestrzennej i edukacyjnej, ograniczonego 
dostępu do podstawowych usług 
i infrastruktury oraz szczególnych potrzeby 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji

2. Środki na rzecz zapobiegania 2. Środki na rzecz zapobiegania i 
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i zwalczania segregacji we wszystkich 
dziedzinach, w tym przez zapewnianie 
odpowiedniego wsparcia dochodu, rynki 
pracy sprzyjające włączeniu społecznemu 
i dostęp do wysokiej jakości usług dla osób 
w trudnej sytuacji, w tym migrantów

zwalczania segregacji we wszystkich 
dziedzinach, w tym przez zapewnianie 
odpowiedniego wsparcia dochodu, 
ochrony socjalnej, rynków pracy 
sprzyjających włączeniu społecznemu i 
dostępu do wysokiej jakości usług dla osób 
w trudnej sytuacji, w tym migrantów i 
uchodźców

3. Środki przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej

3. Środki przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej i 
rodzinnej w oparciu o krajową strategię 
deinstytucjonalizacji i plan działania;

4. Ustalenia dotyczące zapewnienia, 
aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie 
i przegląd były prowadzone w ścisłej 
współpracy z partnerami społecznymi 
i odpowiednimi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego

4. Ustalenia dotyczące zapewnienia, 
aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie 
i przegląd były prowadzone w ścisłej 
współpracy z partnerami społecznymi 
i odpowiednimi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego

Poprawka 402

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 5 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS: EFS:

4.3.2 Wspieranie integracji społeczno-
gospodarczej społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

4.3.2 Wspieranie integracji społeczno-
gospodarczej obywateli państw trzecich 
i społeczności marginalizowanych, takich 
jak Romowie;

Poprawka 403

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 6 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFS: EFS:

4.3.4 Poprawa równego i szybkiego 
dostępu do stabilnych i przystępnych 
cenowo usług wysokiej jakości; poprawa 
dostępności, skuteczności i odporności 
systemów opieki zdrowotnej; poprawa 

4.3.4 Poprawa równego i szybkiego 
dostępu do stabilnych i przystępnych 
cenowo usług wysokiej jakości; 
modernizacja systemów zabezpieczenia 
społecznego, w tym wspieranie dostępu do 
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dostępu do usług opieki długoterminowej ochrony socjalnej; poprawa dostępności, 
skuteczności i odporności systemów opieki 
zdrowotnej; poprawa dostępu do usług 
opieki długoterminowej

Poprawka 404

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – cel polityki 4 – wiersz 6 – kolumna 4 – punkty 2, 3 i 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gotowe są krajowe lub regionalne ramy 
strategiczne polityki zdrowotnej, które 
obejmują:

Gotowe są krajowe lub regionalne ramy 
strategiczne polityki zdrowotnej, które 
obejmują:

1. Tworzenie map potrzeb w zakresie 
opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej, w tym pod względem 
personelu medycznego, w celu 
zapewnienia zrównoważonych 
i skoordynowanych środków

1. Tworzenie map potrzeb w zakresie 
opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej, w tym pod względem 
personelu medycznego, w celu 
zapewnienia zrównoważonych 
i skoordynowanych środków

2. Środków na rzecz zapewnienia 
skuteczności, zrównoważenia, dostępności 
i przystępności cenowej usług opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, 
w tym ze szczególnym uwzględnieniem 
osób wykluczonych z systemów opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej

2. Środki na rzecz zapewnienia 
skuteczności, zrównoważenia, dostępności 
i przystępności cenowej usług opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, w 
tym ze szczególnym uwzględnieniem osób 
wykluczonych z systemów opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej oraz 
osób, do których najtrudniej jest dotrzeć

3. Środki na rzecz wspierania usług na 
poziomie społeczności lokalnych, w tym 
profilaktyki i podstawowej opieki 
zdrowotnej, opieki w domu i usług 
środowiskowych

3. Środki na rzecz wspierania usług na 
poziomie społeczności lokalnych, w tym 
profilaktyki i podstawowej opieki 
zdrowotnej, opieki w domu i usług 
środowiskowych, oraz przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej i 
rodzinnej
3a. Środki w celu zapewnienia 
wydajności, trwałości, dostępności i 
przystępności cenowej systemów 
zabezpieczenia społecznego

Poprawka 405

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik V – punkt 2 – tabela 1T - Struktura programu

Tekst proponowany przez Komisję

Nr 
identyfi
kacyjny

Tytuł [300] PO
MO
C 
TE
CH
NIC
ZN
A

Podstawa 
obliczania

Fundu
sz

Kategoria wpieranego 
regionu

Wybrany cel 
szczegółowy (CS)

Więcej

W okresie 
przejściowym

CS 1

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone 
i słabo zaludnione

CS 2

1 Priorytet 1 Nie EFRR

Więcej CS 3

Więcej

W okresie 
przejściowym

CS 4

Słabiej rozwinięte

2 Priorytet 2 Nie EFS+

Najbardziej oddalone

CS 5

3 Priorytet 3 Nie Fundu
sz 
Spójno
ści

nie dotyczy

3 Priorytetowa pomoc techniczna Tak nie dotyczy

.. Odrębny priorytet Zatrudnienie 
ludzi młodych)

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Zalecenia 
dla poszczególnych krajów

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Działania 
innowacyjne

Nie EFS+ CS 8

Odrębny priorytet Deprywacja 
materialna

Nie EFS+ CS 9

Poprawka

Nr 
identyfi
kacyjny

Tytuł [300] PO
MO
C 
TE
CH
NIC
ZN
A

Podstawa 
obliczania

Fundu
sz

Kategoria wpieranego 
regionu

Wybrany cel 
szczegółowy (CS)

Więcej1 Priorytet 1 Nie EFRR

W okresie 
przejściowym

CS 1
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Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone 
i słabo zaludnione

CS 2

Więcej CS 3

Więcej

W okresie 
przejściowym

CS 4

Słabiej rozwinięte

2 Priorytet 2 Nie EFS+

Najbardziej oddalone

CS 5

3 Priorytet 3 Nie Fundu
sz 
Spójno
ści

nie dotyczy

3 Priorytetowa pomoc techniczna Tak nie dotyczy

.. Odrębny priorytet Zatrudnienie 
ludzi młodych)

Nie EFS+

Odrębny priorytet Gwarancja 
dla dzieci

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Zalecenia 
dla poszczególnych krajów

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Działania 
innowacyjne

Nie EFS+ CS 8

Odrębny priorytet Deprywacja 
materialna

Nie EFS+ CS 9

Poprawka 406

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2.1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

 Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów

Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych

Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi

Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej

Poprawka

Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów

Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych

Priorytet ten jest związany z Gwarancją dla dzieci
Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi
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Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej

Poprawka 407

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – ustęp 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1. Cel szczegółowy54 (cel 
„Zatrudnienie i wzrost”) lub Obszar 
wsparcia (EFMR) – powtarzać 
w odniesieniu do każdego wybranego celu 
szczegółowego lub obszaru wsparcia, do 
priorytetów innych niż pomoc techniczna

2.1.1. Cel szczegółowy54 (cel 
„Zatrudnienie i wzrost”) lub Obszar 
wsparcia (EFMR) – powtarzać 
w odniesieniu do każdego wybranego celu 
szczegółowego lub obszaru wsparcia, do 
priorytetów innych niż pomoc techniczna

__________________ __________________
54 Z wyjątkiem celu szczegółowego 
określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia EFS+.

54 Z wyjątkiem celu szczegółowego 
określonego w art. 4 ust. 1 ppkt (xi) 
rozporządzenia EFS+.

Poprawka 408

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – punkt 2.1.1.2 – 
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1.2 Wskaźniki55 2.1.1.2 Wskaźniki

_________________
55 Przed przeglądem śródokresowym 
w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz 
Funduszu Spójności, podział na lata tylko 
w przedziale 2021–2025.

Poprawka 409

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – punkt 2.1.1.3 – 
wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1.3 Orientacyjny podział zasobów 2.1.1.3 Orientacyjny podział zasobów 
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programu (UE) według rodzaju 
interwencji56 (nie dotyczy EFMR)

programu (UE) według rodzaju interwencji 
(nie dotyczy EFMR)

_________________
56 Przed przeglądem śródokresowym 
w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz 
Funduszu Spójności, podział na lata tylko 
w przedziale 2021–2025.

Poprawka 410

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – ustęp 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria wyboru operacji57 Kryteria wyboru operacji57

__________________ __________________
57 Tylko dla programów ograniczających 
się do celu szczegółowego określonego 
w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia EFS+.

57 Tylko dla programów ograniczających 
się do celu szczegółowego określonego 
w art. 4 ust. 1 ppkt (xi) rozporządzenia 
EFS+.

Poprawka 411

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3 – tabela 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Poprawka 412

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3 – punkt 3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2 Łączne środki finansowe 
w podziale na poszczególne fundusze oraz 
współfinansowanie krajowe59

3.2 Łączne środki finansowe 
w podziale na poszczególne fundusze oraz 
współfinansowanie krajowe

_________________
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59 Przed przeglądem śródokresowym 
w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz 
Funduszu Spójności, środki finansowe na 
lata tylko w przedziale 2021–2025.
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UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów na lata 2021–2027. W proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
wspólnych przepisów zawarto wspólne zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS +), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Migracji i Azylu, 
Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz oraz Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Komisja postanowiła nie włączać do wniosku przepisów dotyczących 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
przeciwnie niż ma to miejsce w przypadku okresu 2014–2020.

A. Rozpatrzenie wniosku w Parlamencie

Wniosek ten ma duże znaczenie polityczne i praktyczne, ponieważ ustanawia główne zasady 
unijnej polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat.

Ze względu na znaczenie wniosku Parlament upoważnił Komisję Rozwoju Regionalnego 
(REGI) do wyznaczenia dwóch współsprawozdawców, a mianowicie Andreja Nowakowa 
(PPE) i Constanze Krehl (S&D).

Pierwsze przedstawienie wniosku przez Komisję i wymiana poglądów miały miejsce w 
komisji REGI w dniu 20 czerwca. Po intensywnej pracy w okresie letnim 
współsprawozdawcy przedłożyli projekt sprawozdania we wrześniu 2018 r.

Aby uniknąć ewentualnych opóźnień we wdrożeniu nowej polityki spójności oraz umożliwić 
przeprowadzenie negocjacji międzyinstytucjonalnych przed wyborami europejskimi i 
odnowieniem składu Parlamentu w 2019 r., współsprawozdawcy postanowili rozpatrywać 
wniosek możliwie jak najszybciej. Termin składania poprawek w komisji był wyznaczony na 
22 października 2018 r. Dziewięć komisji opiniodawczych przyjęło swoje stanowiska przed 
końcem 2018 r., co pozwoliło na przyjęcie sprawozdania w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Negocjacje międzyinstytucjonalne mogą zatem odbyć się do połowy marca 2019 r., tak aby 
Parlament Europejski osiągnął stanowisko w pierwszym czytaniu do kwietnia 2019 r.

B. Najważniejsze zmiany zaproponowane przez współsprawozdawców

Projekt sprawozdania sporządzony na podstawie wniosku Komisji zawiera szereg zmian, 
wymienionych i wyjaśnionych poniżej, które zdaniem współsprawozdawców powinny zostać 
uwzględnione w ostatecznej wersji rozporządzenia.

1. Ponowne włączenie EFRROW

Komisja słusznie zauważa, że posiadanie wspólnego zbioru przepisów dla różnych funduszy 
podlegających zarządzaniu dzielonemu przyczynia się do uproszczenia procedur 
administracyjnych i spójności oraz umożliwia synergie między różnymi funduszami. 
Współsprawozdawcy są zatem zaskoczeni faktem, że EFRROW nie jest objęty 
rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów, co może spowodować luki strategiczne i 
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problemy z koordynacją w przypadku inwestycji lokalnych. W związku z tym szereg zmian 
ma na celu ponowne włączenie EFRROW do rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.

2. Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

Wniosek Komisji przewiduje mniejszy budżet (330,6 mld EUR) na politykę spójności w 
porównaniu z poprzednim okresem siedmioletnim. Parlament w swojej rezolucji z 30 maja 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych 
zdecydował, że przydział środków na politykę spójności powinien pozostać w wartościach 
rzeczywistych na tym samym poziomie co w latach 2014–2020. Współsprawozdawcy zgłosili 
zatem poprawkę, której celem jest zwiększenie całkowitej kwoty o około 47,5 mld EUR do 
łącznej kwoty 378,1 mld EUR (według cen z 2018 r.), aby osiągnąć ten sam poziom co w 
latach 2014–2020. Zwiększenie to jest następnie wdrażane w kwotach środków dla EFRR, 
Funduszu Spójności i EFS +. Klucz przydziału środków między państwa członkowskie ujęty 
w załączniku XXII pozostaje jednak niezmieniony. Kwota przydzielonych środków będzie 
musiała zostać jedynie ponownie obliczona na podstawie nowej całkowitej kwoty.

Współsprawozdawcy proponują, aby kwotę 222,4 mld EUR w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznaczyć na wsparcie dla regionów słabiej rozwiniętych, 
natomiast kwotę 46,3 mld EUR przydzielono państwom członkowskim wspieranym z 
Funduszu Spójności.

3. Przywrócenie równowagi pomiędzy celem „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu ” a 
celem „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)

We wniosku Komisji 97,5 % ogólnej puli środków przewidziano na cel dotyczący 
zatrudnienia i wzrostu, a jedynie 2,5 % na cel Interreg. Ze względu na znaczenie programu 
Interreg dla współpracy transgranicznej i z uwagi na istotność jego uznanej unijnej wartości 
dodanej współsprawozdawcy proponują zmianę tych wartości na 97 % i 3 %, co przekłada się 
odpowiednio na 366,7 mld EUR i 11,3 mld EUR. Wymaga to stosownych zmian w 
przydziałach do różnych kategorii regionów, bez zmiany odpowiednich proporcji.

4. Europejska inicjatywa miejska oraz współpraca transnarodowa na rzecz innowacyjnych 
rozwiązań

W związku z korektą całkowitych kwot w celu przywrócenia poziomu finansowania 
dostępnego w poprzednim okresie współsprawozdawcy proponują zwiększyć o tę samą 
wartość ustalone kwoty przydziału środków na Europejską inicjatywę miejską oraz 
współpracę transnarodową na rzecz innowacyjnych rozwiązań, odpowiednio 560 mln EUR i 
196 mln EUR.

5. Przesunięcia z polityki spójności do InvestEU oraz instrumentu „Łącząc Europę”

We wniosku Komisji zezwala się państwom członkowskim na przesunięcie do 5 % środków 
przydzielonych im na politykę spójności w celu zwiększenia ich przydziału środków w 
ramach InvestEU. Współsprawozdawcy wspierają cele InvestEU, uważają jednak, że polityka 
spójności jest również bardzo ważna dla rozwoju Europy. Współsprawozdawcy pragną zatem 
ograniczyć przeniesienie do 1 % z EFRR, EFS +, Funduszu Spójności i EFMR przed 
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przeglądem śródokresowym oraz do 2,5 % w ramach przeglądu śródokresowego dotyczącego 
inwestycji zgodnie z celami polityki spójności i w tej samej kategorii regionów objętych 
funduszami pochodzenia.

We wniosku Komisji przewiduje się również przesunięcie kwoty 10 mld EUR przewidzianej 
do wykorzystania w ramach Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”. 
Współsprawozdawcy proponują ograniczenie przesunięcia do 4 mld EUR. Chociaż 
instrument „Łącząc Europę” jest szlachetnym przedsięwzięciem, nie jest właściwe dalsze 
ograniczenie przydziału środków w ramach Fundusz Spójności. Oprócz tego 
współsprawozdawcy proponują, aby do dnia 31 grudnia 2023 r. wybór projektów odbywał się 
z poszanowaniem przydziałów krajowych w ramach Funduszu Spójności.

6. Przesunięcia między funduszami i kategoriami regionów

We wniosku Komisji zezwala się państwom członkowskim na przesunięcie nie więcej niż 5 
% przydziału środków w ramach funduszu szczegółowego do innego funduszu. Chociaż 
współsprawozdawcy rozumieją potrzebę elastyczności w niektórych przypadkach, uważają, 
że umożliwienie przesunięć między wszystkimi funduszami mogłoby zagrażać realizacji 
podstawowych celów polityki spójności. W związku z tym proponują, aby tego rodzaju 
przesunięcia do 5 % z dowolnego funduszu były dozwolone, ale jedynie do EFRR, Funduszu 
Spójności i EFS +, co uniemożliwi osłabianie polityki spójności.

We wniosku Komisji przewiduje się również możliwość przesunięcia nie więcej niż 15 % 
przydziału dla regionów słabiej rozwiniętych, które to regiony mają korzystać z największej 
części finansowania w ramach polityki spójności, do innych kategorii regionów. Również w 
tym przypadku współsprawozdawcy zgadzają się, że konieczna jest pewna elastyczność. 
Jednak powodem, dla którego regiony słabiej rozwinięte otrzymują największą część 
finansowania w ramach polityki spójności jest to, że jest ono im najbardziej potrzebne. W 
projekcie sprawozdania proponuje się zatem ograniczenie takich przesunięć do nie więcej niż 
5 %.

7. Stopy współfinansowania 

We wniosku Komisji przewidziano maksymalne poziomy współfinansowania, które różnią 
się w zależności od funduszu i kategorii regionu (70 % dla regionów słabiej rozwiniętych, 55 
% dla regionów w okresie przejściowym i 40 % dla regionów lepiej rozwiniętych). 
Współsprawozdawcy uważają, że istnieje potrzeba większej swobody w zakresie zapewniania 
wyższych stóp współfinansowania w stosownych przypadkach. W związku z tym proponuje 
się wprowadzenie stóp współfinansowania w wysokości 85 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 65 % dla regionów w okresie przejściowym oraz 50 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych. W przypadku finansowania wypłacanego z Funduszu Spójności dla regionów 
najbardziej oddalonych lub w ramach programów Interreg, współsprawozdawcy proponują, 
aby maksymalna stopa współfinansowania wynosiła 85 %, podobnie jak w latach 2014–2020.

8. Stawki płatności zaliczkowych

W wniosku Komisji przewidziano, że płatności zaliczkowe mają być wypłacane co roku 
według stawki zryczałtowanej w wysokości 0,5 % rocznie. Współsprawozdawcy uważają, że 
należy stopniowo zwiększać stawkę płatności zaliczkowych w trakcie obowiązywania 
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wieloletnich ram finansowych w celu uwzględnienia zwiększania się poziomu wdrożenia w 
tym okresie. W związku z tym współsprawozdawcy proponują coroczne stopniowe 
zwiększanie stawki płatności zaliczkowych, aby w ciągu ostatnich dwóch lat okresu 
programowania osiągnąć poziom 2 %.

9. Powiązanie z europejskim semestrem

Komisja proponuje ścisłe powiązanie polityki spójności z procedurą europejskiego semestru. 
Od pewnego czasu koncepcja ta stanowi przedmiot zagorzałej debaty. Współsprawozdawcy 
uważają, że nie jest właściwe karanie lokalnych społeczności za uchybienia stwierdzone w 
krajowej polityce gospodarczej. W związku z tym współsprawozdawcy proponują, aby 
poważne niedopełnienie zaleceń związanych z procedurą europejskiego semestru prowadziło 
jedynie do wstrzymania środków na zobowiązania, a nie środków na płatności. Nawet w 
poważnych przypadkach takie wstrzymania nie powinny móc przekraczać określonej części 
środków, które mają zostać wydane w danym państwie członkowskim.

10. Przegląd śródokresowy i programowanie

We wniosku Komisji przewidziano, że państwa członkowskie dokonują przeglądu 
śródokresowego programów wspieranych ze środków EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności. 
Współsprawozdawcy uważają, że jest to bardzo istotna kwestia w ramach polityki spójności, 
jako że w trakcie siedmioletniego programu warunki siłą rzeczy ulegną zmianie. Na 
podstawie doświadczeń zdobytych w Europie w ciągu ostatnich lat współsprawozdawcy 
uznają jednak za właściwe wskazanie, że kryzysy gospodarcze są jednym z kluczowych 
powodów, które mogą uzasadniać reorientację programów polityki spójności. Wyniki 
przeglądu śródokresowego nie powinny jednak prowadzić do obowiązkowej zmiany każdego 
programu. W związku z tym współsprawozdawcy proponują, aby państwa członkowskie 
mogły oświadczyć, że zmiana nie jest konieczna. 

W swoim wniosku Komisja zwraca się do państw członkowskich o włączenie do ich 
programów jedynie odpowiedniej kwoty na lata 2021–2025. Współsprawozdawcy proponują 
orientacyjne plany finansowe na cały okres 2021–2027, co jest korzystniejsze dla instytucji 
zarządzających, beneficjentów i projektów.

11. Zasada dotycząca umorzenia zobowiązań

Komisja Europejska zaproponowała, aby część zobowiązań pozostających do spłaty w dniu 
31 grudnia 2029 r. była umarzana. Współsprawozdawcy postanowili przedłużyć stosowanie 
zasady umorzenia zobowiązań do 31 grudnia 2030 r. (n +3), aby zapewnić więcej czasu na 
realizację polityki spójności i jej programów.

12. Duże projekty

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 zawiera przepisy 
wprowadzające kontrole specjalne w przypadku dużych projektów. Przepisy te nie zostały 
uwzględnione w nowym wniosku Komisji. Współsprawozdawcy uważają, że w przypadku 
dużych projektów niezbędne jest jakieś specjalne uwzględnienie tej kwestii. W związku z tym 
zaproponowali ponowne wprowadzenie poprawionej wersji obecnych przepisów dotyczących 
dużych projektów, aczkolwiek z wyższym progiem.
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11.12.2018

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Siegfried Mureşan

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, a także przepisy finansowe 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
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na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na 
potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie będzie wymagało dostosowań 
językowych w całym dokumencie).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W przyjętych w dniach 14 marca i 
30 maja 2018 r. rezolucjach w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2021–2027 (WRF 2021–2027) Parlament 
Europejski podkreślił znaczenie zasad 
horyzontalnych, które powinny 
obowiązywać w WRF na lata 2021–2027 i 
we wszystkich powiązanych obszarach 
polityki Unii. Parlament Europejski 
potwierdził w tym kontekście swoje 
stanowisko, zgodnie z którym Unia musi 
wywiązać się ze spoczywającego na niej 
zobowiązania, by pełnić rolę lidera we 
wdrażaniu celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, i wyraził ubolewanie z 
powodu faktu, że w tych wnioskach brak 
jest wyraźnego i widocznego 
zaangażowania. w związku z powyższym 
Parlament Europejski zwrócił się o 
uwzględnianie celów zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych i inicjatywach 
przewidzianych w WRF 2021–2027. 
Parlament podkreślił ponadto, że 
likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze 
znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE 
na rzecz Europy sprzyjającej integracji 
społecznej, w związku z czym zaapelował o 
podjęcie zobowiązań do uwzględniania 
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aspektu płci i równości płci we wszystkich 
strategiach politycznych i inicjatywach 
przewidzianych UE w WRF 2021–2027. 
Podkreślił w rezolucji, że w związku z 
porozumieniem paryskim należy znacznie 
zwiększyć wydatki horyzontalne związane 
z klimatem w porównaniu z obecnymi 
WRF i osiągnąć poziom 30 % tak szybko, 
jak to możliwe, a najpóźniej do 2027 r.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Polityka spójności pozostaje 
główną polityką inwestycyjną Unii 
obejmującą wszystkie unijne regiony w 
celu stawienia czoła złożonym wyzwaniom 
społeczno-gospodarczym, przy 
jednoczesnym skoncentrowaniu 
większości zasobów na najsłabszych 
regionach, w tym regionach peryferyjnych 
i wyspiarskich. Ważne jest, aby polityka 
spójności nadal koncentrowała się na 
zmniejszaniu rozbieżności w poziomach 
rozwoju i wzmacnianiu konwergencji, jak 
zapisano w Traktacie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, o 
których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości i 
proporcjonalności określonych w art. 5 
TUE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
ustalonych przez ONZ celów 
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przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

zrównoważonego rozwoju. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności i 
promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania we wszystkich 
obszarach polityki perspektywy płci i 
równouprawnienia, a także do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Fundusze nie 
powinny wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek 
form segregacji. Cele funduszy powinny 
być osiągane w zgodnie z założeniami 
koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Zasadniczym warunkiem 
umożliwiającym realizację misji i udane 
osiągnięcie celów tej polityki jest 
utrzymanie finansowania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 



PE626.671v02-00 176/436 RR\1175395PL.docx

PL

Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus i Funduszu Spójności po roku 2020 
dla UE-27 przynajmniej na poziomie 
budżetu na lata 2014–2020 w cenach 
stałych. Zasadnicze znaczenie ma również 
podwojenie puli środków przeznaczonych 
na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych oraz zapewnienie dodatkowego 
finansowania gwarancji dla dzieci. 
Wszelkie ograniczenie środków wywarłoby 
negatywny wpływ na samą istotę i cele tej 
polityki.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Aby ugruntować podejście oparte 
na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, 
inwestycje w formie narzędzi 
terytorialnych takich jak zintegrowane 
inwestycje terytorialne, rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność oraz inne 
narzędzia terytorialne objęte celem polityki 
„Europa bliżej obywateli” wspierające 
inicjatywy opracowane przez państwa 
członkowskie jako inwestycje zaplanowane 
do wsparcia z EFRR powinny opierać się 
na strategiach rozwoju lokalnego lub 
terytorialnego. Do celów zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych i narzędzi 
terytorialnych opracowanych przez 
państwa członkowskie należy określić 
minimalne wymogi w odniesieniu do treści 
strategii terytorialnych. Za opracowanie 
i zatwierdzenie takich strategii 
terytorialnych powinny być 
odpowiedzialne odpowiednie organy lub 
instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie 
właściwych organów lub instytucji we 
wdrażanie strategii terytorialnych, takie 
organy i instytucje powinny być 
odpowiedzialne za wybór operacji, które 
mają otrzymać wsparcie, lub też 

(23) Aby ugruntować podejście oparte 
na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, 
inwestycje w formie narzędzi 
terytorialnych takich jak zintegrowane 
inwestycje terytorialne, rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność (w 
EFRROW określany mianem 
„LEADER”) oraz inne narzędzia 
terytorialne objęte celem polityki „Europa 
bliżej obywateli” wspierające inicjatywy 
opracowane przez państwa członkowskie 
jako inwestycje zaplanowane do wsparcia z 
EFRR powinny opierać się na strategiach 
rozwoju lokalnego lub terytorialnego. Do 
celów zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych i narzędzi terytorialnych 
opracowanych przez państwa 
członkowskie należy określić minimalne 
wymogi w odniesieniu do treści strategii 
terytorialnych. Za opracowanie 
i zatwierdzenie takich strategii 
terytorialnych powinny być 
odpowiedzialne odpowiednie organy lub 
instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie 
właściwych organów lub instytucji we 
wdrażanie strategii terytorialnych, takie 
organy i instytucje powinny być 
odpowiedzialne za wybór operacji, które 
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uczestniczyć w tym procesie. mają otrzymać wsparcie, lub też 
uczestniczyć w tym procesie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy finansowe na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), Funduszu Azylu i Migracji 
(FAM), Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na 
rzecz Zarządzania Granicami i Wiz 
(IZGW) („fundusze”);

a) przepisy finansowe na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i 
Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) i 
Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”);

do EFRROW zastosowanie mają 
następujące przepisy:
- tytuł I;
- w tytule II: rozdział I, rozdział II 
art. 11 i 12 oraz rozdział III;
- tytuł III rozdział II;
- w tytule IV: rozdział I art. 33–36, 
rozdział II i III;
- w tytule V: rozdział I i rozdział I 
sekcja 2; oraz
- tytuł IX.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rozporządzenie (UE) nr …/… 
[„rozporządzenie w sprawie planów 
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strategicznych WPR”];

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) rozporządzenie (UE) …/... 
[„rozporządzenie horyzontalne w sprawie 
WPR”].

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności zarówno na 
lądzie, jak i na morzu, i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw lokalnych.

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego i 
zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
wyspiarskich oraz inicjatyw lokalnych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) komplementarności między 
funduszami i innymi instrumentami Unii, 
w tym strategicznymi projektami 
zintegrowanymi realizowanymi w ramach 
programu LIFE oraz strategicznymi 
projektami przyrodniczymi;

(iii) komplementarności między 
funduszami i innymi instrumentami Unii, 
w tym strategicznymi projektami 
zintegrowanymi realizowanymi w ramach 
programu LIFE oraz strategicznymi 
projektami przyrodniczymi, a w 
stosownych przypadkach projektami 
finansowanymi w ramach programu 
„Horyzont Europa”;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) h) opis podejścia terytorialnego, 
które ma stosować państwo członkowskie, 
w tym wyzwań terytorialnych i 
powiązanych strategii krajowych lub 
regionalnych, podejścia terytorialnego do 
pięciu programów operacyjnych, 
powiązań z inwestycjami EFRROW na 
obszarach wiejskich, instrumentów 
terytorialnych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
operacji przyczyniających się do spełnienia 
odnośnego warunku podstawowego.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
operacji przyczyniających się do spełnienia 
odnośnego warunku podstawowego lub 
wówczas, gdy spełnienie jest na bardzo 
zaawansowanym etapie, a przyczyny 
niespełnienia nie mają wpływu na 
kwalifikowalność projektów.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o dokonanie przeglądu 
i zaproponowanie zmian w odnośnych 
programach, jeżeli jest to niezbędne, aby 
wspierać wykonanie stosownych zaleceń 
Rady.

Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o dokonanie przeglądu i 
zaproponowanie zmian w odnośnych 
programach, jeżeli jest to niezbędne, aby 
wspierać wykonanie stosownych zaleceń 
Rady, z zastrzeżeniem należytego 
wdrażania celów politycznych 
poszczególnych funduszy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań 
w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa 
w ust. 1, w terminach określonych w ust. 3 
i 4, Komisja może zawiesić wszystkie lub 
część płatności na rzecz odnośnych 
programów lub priorytetów zgodnie 
z art. 91.

skreśla się

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja proponuje Radzie 
zawieszenie wszystkich lub części 
zobowiązań lub płatności w odniesieniu 
do co najmniej jednego programu 
państwa członkowskiego w następujących 
przypadkach:

skreśla się

a) jeżeli Rada zdecyduje zgodnie z art. 126 
ust. 8 lub art. 126 ust. 11 TFUE, że dane 
państwo członkowskie nie podjęło 
skutecznych działań w celu skorygowania 
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nadmiernego deficytu;
b) jeżeli Rada przyjmie dwa następujące 
po sobie zalecenia w ramach tej samej 
procedury dotyczącej zakłócenia 
równowagi zgodnie z art. 8 ust. 3 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1176/201140 z racji tego, że państwo 
członkowskie przedstawiło 
niewystarczający plan działań 
naprawczych;
c) jeżeli Rada przyjmie dwie następujące 
po sobie decyzje w ramach tej samej 
procedury dotyczącej zakłócenia 
równowagi zgodnie z art. 10 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 
stwierdzające, że dane państwo 
członkowskie nie zastosowało się do 
zaleceń, ponieważ nie podjęło zalecanych 
działań naprawczych;
d) jeżeli Komisja stwierdzi, że państwo 
członkowskie nie zastosowało środków, 
o których mowa w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 332/200241, i w związku z tym 
postanowi nie zatwierdzić wypłaty pomocy 
finansowej przyznanej temu państwu 
członkowskiemu;
e) jeżeli Rada uzna, że dane państwo 
członkowskie nie przestrzega programu 
dostosowań makroekonomicznych, 
o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 472/201342, lub działań wymaganych 
na mocy decyzji Rady przyjętej zgodnie 
z art. 136 ust. 1 TFUE.
Pierwszeństwo daje się zawieszeniu 
zobowiązań; zawieszenie płatności 
następuje wyłącznie wtedy, gdy konieczne 
jest bezzwłoczne działanie oraz 
w przypadku istotnej niezgodności. 
Zawieszenie płatności ma zastosowanie do 
wniosków o płatności przedłożonych 
w odniesieniu do danych programów po 
dacie decyzji o zawieszeniu.
Z uwagi na wyjątkową sytuację 
gospodarczą lub w następstwie 
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uzasadnionego wniosku, który dane 
państwo członkowskie skierowało do 
Komisji w terminie 10 dni od daty 
przyjęcia decyzji lub zalecenia, o których 
mowa w poprzednim akapicie, Komisja 
może zalecić Radzie, by anulowała 
zawieszenie, o którym mowa w tym samym 
akapicie.
_________________
40 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie 
zapobiegania zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania 
(Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25).
41 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 
z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające 
instrument średnioterminowej pomocy 
finansowej dla bilansów płatniczych 
państw członkowskich (Dz.U. L 53 
z 23.2.2002).
42 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru gospodarczego 
i budżetowego nad państwami 
członkowskimi należącymi do strefy euro 
dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi 
trudnościami w odniesieniu do ich 
stabilności finansowej (Dz.U. L 140 
z 27.5.2013, s. 1).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Propozycja Komisji w odniesieniu 
do zawieszenia zobowiązań, jest uznawana 
za przyjętą przez Radę, o ile ta nie 
podejmie, w drodze aktu wykonawczego, 
decyzji o odrzuceniu takiej propozycji 
kwalifikowaną większością w ciągu 
miesiąca od przedłożenia tej propozycji 

skreśla się
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przez Komisję.
Zawieszenie zobowiązań stosuje się wobec 
zobowiązań dla funduszy dla danego 
państwa członkowskiego od dnia 1 
stycznia roku następującego po decyzji 
o zawieszeniu.
Rada przyjmuje decyzję, w drodze aktu 
wykonawczego, w sprawie wniosku 
Komisji, o którym mowa w ust. 7, 
w odniesieniu do zawieszenia płatności.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym 
państwie członkowskim, w szczególności 
poziom bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym.

skreśla się

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Zawieszeniu zobowiązań podlega 
nie więcej niż 25 % zobowiązań 
dotyczących następnego roku 
kalendarzowego dla funduszy lub 0,25 % 

skreśla się



PE626.671v02-00 184/436 RR\1175395PL.docx

PL

nominalnego PKB, w zależności od tego, 
która z tych wartości jest niższa, w jednym 
z następujących przypadków:
a) w pierwszym przypadku niezgodności 
z procedurą nadmiernego deficytu, o czym 
mowa w ust. 7 lit. a);
b) w pierwszym przypadku niezgodności 
dotyczącej planu działań naprawczych 
w ramach procedury nadmiernego 
deficytu, o czym mowa w ust. 7 lit. b);
c) w przypadku niezgodności z zalecanym 
działaniem naprawczym zgodnie 
z procedurą nadmiernego deficytu, o czym 
mowa w ust. 7 lit. c);
d) w pierwszym przypadku niezgodności, 
o jakim mowa w ust. 7 lit. d) i e).
W przypadku utrzymującej się 
niezgodności zawieszenie zobowiązań 
może przekroczyć maksymalne wartości 
procentowe podane w akapicie pierwszym.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Rada znosi zawieszenie 
zobowiązań na wniosek Komisji, zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 8, 
w następujących przypadkach:

skreśla się

a) jeżeli procedura nadmiernego deficytu 
zostaje zawieszona zgodnie z art. 9 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/9743 
lub Rada zdecydowała zgodnie z art. 126 
ust. 12 TFUE o uchyleniu decyzji 
w sprawie istnienia nadmiernego deficytu;
b) jeżeli Rada przyjęła plan działań 
naprawczych przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z art. 8 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 
lub zawieszona zostaje procedura 
dotycząca nadmiernego zakłócenia 
równowagi zgodnie z art. 10 ust. 5 
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wspomnianego rozporządzenia, albo Rada 
zamknęła procedurę dotyczącą 
nadmiernego zakłócenia równowagi 
zgodnie z art. 11 tego rozporządzenia;
c) jeżeli Komisja stwierdziła, że państwo 
członkowskie podjęło właściwe środki, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 332/2002;
d) jeżeli Komisja stwierdziła, że dane 
państwo członkowskie zastosowało 
stosowne środki w celu realizacji 
programu dostosowań, o którym mowa 
w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 472/2013, 
lub środki wymagane na mocy decyzji 
Rady zgodnie z art. 136 ust. 1 TFUE.
Komisja, po zniesieniu zawieszenia 
zobowiązań przez Radę, ponownie ujmuje 
w budżecie zawieszone zobowiązania 
zgodnie z art. [8] rozporządzenia Rady 
(UE, Euratom) [[...] (rozporządzenie 
w sprawie WRF)].
Zawieszonych zobowiązań nie można 
ponownie zapisać w budżecie po roku 
2027.
Termin umorzenia w odniesieniu do 
kwoty ponownie ujętej w budżecie zgodnie 
z art. 99 zaczyna się od roku, w którym 
zawieszone zobowiązanie zostało 
ponownie zapisane w budżecie.
Na wniosek Komisji Rada podejmuje 
decyzję dotyczącą zniesienia zawieszenia 
płatności, jeśli spełnione zostały 
obowiązujące warunki określone 
w akapicie pierwszym.
_________________
43 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 
z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
przyspieszenia i wyjaśnienia procedury 
nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209 
z 2.8.1997, s. 6).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wyzwań stwierdzonych 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów i innych 
odnośnych zaleceniach Unii skierowanych 
do państw członkowskich;

(iii) wyzwań stwierdzonych w 
odnośnych zaleceniach dla poszczególnych 
krajów skierowanych do państw 
członkowskich;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) szczególne terytoria docelowe, 
z uwzględnieniem planowanego 
wykorzystania zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych, rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność lub innych 
narzędzi terytorialnych;

(iv) szczególne terytoria docelowe, z 
uwzględnieniem rozwiązań pozwalających 
podejmować kluczowe wyzwania stojące 
przed regionami wyspiarskimi i 
peryferyjnymi, a także planowanego 
wykorzystania zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych, rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność lub innych 
narzędzi terytorialnych;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia 
w szczególności odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów.

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także – w 
stosownych przypadkach – jego spójność z 
umową partnerstwa. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia w szczególności 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów, wyzwania wskazane w krajowych i 
regionalnych strategiach rozwoju oraz, w 
stosownych przypadkach, ustalenia i 
zalecenia dotyczące ocen ex ante.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

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. Państwa członkowskie mogą 
dobrowolnie wnioskować o przesunięcie 
do 5 % alokacji finansowych dla programu 
z instrumentów EFRR, FS lub EFS+ do 
dowolnego instrumentu EFRR, FS lub 
EFS+.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie może być udzielane na 
rzecz przygotowania i opracowania 
strategii terytorialnych.

5. Wsparcie może być udzielane na 
rzecz przygotowania i opracowania 
strategii terytorialnych, zwłaszcza w 
odniesieniu do pomocy technicznej dla 
obszarów geograficznych cierpiących na 
skutek niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, o 
których mowa w art. 174 TFUE.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z funduszy EFRR, EFS+ i EFMR 
można wspierać rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność.

1. Z funduszy EFRR, EFS+, 
EFRROW, zgodnie z rozporządzeniem 
XX/XXX, i EFMR można wspierać rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EFRROW służy wspieraniu 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. W takim przypadku określa 
się go jako „LEADER”.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instytucja zarządzająca, podczas 
zarządzania instrumentem finansowym 
zgodnie z ust. 2, lub podmiot wdrażający 
instrument finansowy, podczas zarządzania 
instrumentem finansowym zgodnie z ust. 3, 
prowadzą odrębną rachunkowość lub 
wprowadzają kod księgowy dla każdego 
priorytetu i dla każdej kategorii regionu 
w odniesieniu do każdego wkładu 
z programu oraz osobno w odniesieniu do 
środków, o których mowa odpowiednio 
w art. 54 i 56.

7. Instytucja zarządzająca, podczas 
zarządzania instrumentem finansowym 
zgodnie z ust. 2, lub podmiot wdrażający 
instrument finansowy, podczas zarządzania 
instrumentem finansowym zgodnie z ust. 3, 
prowadzą odrębną rachunkowość lub 
wprowadzają kod księgowy dla każdego 
priorytetu i dla każdej kategorii regionu 
lub w przypadku EFRROW dla rodzaju 
interwencji w odniesieniu do każdego 
wkładu z programu oraz osobno w 
odniesieniu do środków, o których mowa 
odpowiednio w art. 54 i 56.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poświadczanie kompletności, 
rzetelności i prawdziwości zestawienia 
wydatków oraz poświadczanie, że wydatki 
ujęte w tym zestawieniu są zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz zostały 
poniesione w związku z operacjami 
wybranymi do finansowania zgodnie z 
kryteriami mającymi zastosowanie do 
programu operacyjnego i zgodnymi z 
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obowiązującymi przepisami;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zapewnienie, do celów 
sporządzania i składania wniosków o 
płatność, że otrzymano od instytucji 
zarządzającej odpowiednie informacje na 
temat procedur i weryfikacji 
przeprowadzonych w odniesieniu do 
wydatków;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) uwzględnienie, podczas 
sporządzania i składania wniosków o 
płatność, wyników wszystkich audytów 
przeprowadzonych przez instytucję 
audytową lub na jej odpowiedzialność;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) utrzymywanie w formie 
elektronicznej zapisów księgowych 
dotyczących wydatków zadeklarowanych 
Komisji oraz odpowiadającego im wkładu 
publicznego wypłaconego na rzecz 
beneficjentów;

Poprawka 34
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów zgrupowanych 
na potrzeby audytów operacji zgodnie 
z art. 73 ust. 2 informacje wymagane na 
mocy ust. 3 lit. b) można zebrać w jednym 
sprawozdaniu.

W przypadku programów zgrupowanych 
na potrzeby audytów operacji zgodnie z 
art. 73 ust. 2 informacje wymagane na 
mocy ust. 3 lit. b) zebrane są w jednym 
sprawozdaniu.

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy grupowanie programów i sprawozdań znacznie upraszcza procedury.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2 %

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) państwo członkowskie nie podjęło 
niezbędnych działań zgodnie z art. 15 
ust. 6.

skreśla się

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każda kwota jednoznacznie 
umorzona zgodnie z procedurą określoną 
w art. 101 zostanie ponownie 
udostępniona w budżecie Unii za 
pośrednictwem łącznego marginesu na 
zobowiązania (rezerwa Unii Europejskiej) 
zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia Rady (UE, Euratom ) 
XXXX/20XX z dnia {data} 
ustanawiającego wieloletnie ramy 
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finansowe na lata 2021–2027. Następnie 
zostanie uruchomiona przez Parlament 
Europejski i Radę w ramach dorocznej 
procedury budżetowej.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
uznała, że złożenie wniosku o płatność 
było niemożliwe z powodu opóźnień 
proceduralnych związanych z późnym 
przyjęciem i wdrożeniem dokumentów 
programowych oraz stosownego 
prawodawstwa na szczeblu Unii.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 330 624 388 630 według 
cen z 2018 r.

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 378 097 000 000 EUR 
według cen z 2018 r. 
(426 534 000 000 EUR według cen 
bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka 
kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział wieloletnich ram finansowych na każdy 
program, zgodnie z propozycją sprawozdawców w sprawie WRF w związku z głosowaniem 
nad projektem sprawozdania okresowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w 
sprawie porozumienia.

Poprawka 44
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97,5 % zasobów ogólnych (tj. na 
łączną kwotę 322 194 388 630 EUR) 
i przydziela się w następujący sposób:

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97 % zasobów ogólnych 
i przydziela się w następujący sposób:

Uzasadnienie

Zgodnie ze zwiększeniem do 3 % poziomu środków na europejską współpracę terytorialną, o 
którym mowa w art. 104 ust. 7.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 61,6 % (tj. łączna kwota 
198 621 593 157 EUR) dla regionów 
słabiej rozwiniętych;

a) 61,6 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 14,3 % (tj. łączna 
kwota 45 934 516 595 EUR) dla regionów 
w okresie przejściowym;

b) 14,3 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 10,8 % (tj. łączna c) 10,8 % dla regionów lepiej 
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kwota 34 842 689 000 EUR) dla regionów 
lepiej rozwiniętych;

rozwiniętych;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 12,8 % (tj. łączna kwota 
41 348 556 877 EUR) dla państw 
członkowskich otrzymujących wsparcie 
z Funduszu Spójności;

d) 12,8 % dla państw członkowskich 
otrzymujących wsparcie z Funduszu 
Spójności;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 0.0,4 % (tj. łączna 
kwota 1 447 034 001 EUR) jako 
dodatkowe zasoby dla regionów 
najbardziej oddalonych, wskazanych 
w art. 349 TFUE, oraz regionów na 
poziomie NUTS 2 spełniających kryteria 
określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu 
przystąpienia z 1994 r.

e) 0,4 % jako dodatkowe zasoby dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
wskazanych w art. 349 TFUE, oraz 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota środków dostępnych dla EFS+ 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” wynosi 
88 646 194 590 EUR.

Kwota środków dostępnych dla EFS+ w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” wynosi 
105 286 000 000 EUR według cen z 2018 
r. (119 222 000 000 EUR według cen 
bieżących).
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Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka 
kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział wieloletnich ram finansowych na każdy 
program, zgodnie z propozycją sprawozdawców w sprawie WRF w związku z głosowaniem 
nad projektem sprawozdania okresowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu w 
sprawie porozumienia.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do 
EFS+ wynosi 376 928 934 EUR.

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do 
EFS+ wynosi 424 296 054 EUR według 
cen z 2018 r.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 % zasobów przeniesionych do 
instrumentu „Łącząc Europę” zostaje 
niezwłocznie po przesunięciu 
udostępnione wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

skreśla się

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 6
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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”.

skreśla się

Poprawka 54

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”].

skreśla się

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 500 000 000 EUR z zasobów na cel 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

5. 560 000 000 EUR według cen z 
2018 r. z zasobów na cel „Inwestycje na 
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i wzrostu” przeznacza się na Europejską 
inicjatywę miejską zarządzaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję.

rzecz zatrudnienia i wzrostu” przeznacza 
się na Europejską inicjatywę miejską 
zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio 
przez Komisję.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 175 000 000 EUR z zasobów EFS+ 
na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” przeznacza się współpracę 
transnarodową na rzecz innowacyjnych 
rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub 
pośrednio.

6. 196 000 000 EUR według cen z 
2018 r. z zasobów EFS+ na cel 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” przeznacza się współpracę 
transnarodową na rzecz innowacyjnych 
rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub 
pośrednio.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 2,5 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe 
z funduszy na okres 2021–2027 (tj. 
w łącznej kwocie 8 430 000 000 EUR).

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 3 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe 
z funduszy na okres 2021–2027.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 70 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

a) 85 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 55 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

b) 60 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 40 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

c) 50 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 70 %.

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 85 %.
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STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK
 KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie Wniosku rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiającego 
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 oraz na potrzeby 
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz 
Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

W imieniu Komisji Kontroli Budżetowej: Iris Hoffmann Sprawozdawczyni:

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej przedstawia Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przy wybieraniu projektów należy 
stosować podejście nastawione na wyniki; 
w tym celu państwa członkowskie powinny 
dokonać porównania wniosków o 
finansowanie i ocenić wyniki na 
podstawie odpowiednich wskaźników 
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zawartych w projekcie. Wybór projektów 
powinien opierać się na bezpośrednim 
porównaniu wniosków, przy czym należy 
unikać dokonywania przydziału na 
zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 
w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku gdy 
dane państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić 
jednolite wdrażanie i w świetle 
zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 
w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku gdy 
dane państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić 
jednolite wdrażanie i w świetle 
zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji oraz po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
członkowskie.

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno w przejrzysty sposób utworzyć 
komitety monitorujące. W przypadku 
EFRR, ESF+ oraz Funduszu Spójności 
roczne sprawozdanie z wdrażania powinien 
zastąpić roczny ustrukturyzowany dialog 
merytoryczny oparty na najnowszych 
danych i informacjach dotyczących 
wdrażania programu przekazanych przez 
państwa członkowskie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby umożliwić natychmiastowe 
stosowanie stawek ryczałtowych, wszelkie 
takie stawki ustanowione przez państwa 
członkowskie w okresie 2014–2020 na 
podstawie rzetelnej, sprawiedliwej 
i weryfikowalnej metody obliczeń powinny 
być nadal stosowane w odniesieniu do 
podobnych operacji wspieranych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia bez 
konieczności stosowania nowej metody.

(35) Aby umożliwić natychmiastowe 
stosowanie stawek ryczałtowych, wszelkie 
takie stawki ustanowione przez państwa 
członkowskie w okresie 2014–2020 na 
podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i 
weryfikowalnej metody obliczeń powinny 
być nadal stosowane w odniesieniu do 
podobnych operacji wspieranych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia bez 
konieczności stosowania nowej metody, 
jednak z odpowiednim uwzględnieniem 
inflacji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) W celu zwalczania 
transnarodowych nadużyć finansowych 
związanych z programami należy 
ustanowić szybki i skuteczny system 
wymiany informacji dzięki wzajemnej 
pomocy administracyjnej między 
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właściwymi organami, aby umożliwić 
kontrolę krzyżową księgowań dotyczących 
transakcji pomiędzy co najmniej dwoma 
państwami członkowskimi, zapewniając w 
ten sposób horyzontalne i pełne podejście 
do ochrony interesów finansowych państw 
członkowskich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Zmniejszenie liczby kontroli 
i wymogów w zakresie audytu powinno 
być możliwe w przypadkach, gdy istnieje 
pewność, że program funkcjonuje 
skutecznie przez co najmniej dwa lata 
z rzędu, ponieważ dowodzi to, że fundusze 
są wdrażane w skuteczny i wydajny sposób 
w dłuższym okresie.

(52) Zmniejszenie liczby kontroli i 
wymogów w zakresie audytu powinno być 
możliwe w przypadkach, gdy istnieje 
pewność, że program funkcjonuje 
skutecznie przez co najmniej dwa lata z 
rzędu, ponieważ dowodzi to, że fundusze 
są wdrażane w skuteczny i wydajny sposób 
w dłuższym okresie, przy jednoczesnym 
zachowaniu możliwości dokonywania 
wyrywkowych i niezapowiedzianych 
kontroli.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 
więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318 i rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i nr 2185/9620 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) może prowadzić 
dochodzenia administracyjne, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 
więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318 i rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i nr 2185/9620 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) może prowadzić 
dochodzenia administracyjne, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 
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finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 
Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 
(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
informować Komisję o wykrytych 
nieprawidłowościach, w tym nadużyciach 
finansowych, oraz o działaniach 
następczych, a także o działaniach 
podjętych w następstwie dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF.

finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nieprawidłowości, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 
Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 
(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
informować Komisję o wykrytych 
nieprawidłowościach, w tym nadużyciach 
finansowych, oraz o działaniach 
następczych, a także o działaniach 
podjętych w następstwie dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF.

_________________ _________________
18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 

19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
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w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 

(70) Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła przejrzyste i stosowne 
konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 
oraz aby konsultacje te prowadzone były 
zgodnie z zasadami określonymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
W szczególności, aby zapewnić udział na 
równych zasadach Parlamentu 
Europejskiego i Rady w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszelkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
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tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „wskaźnik produktu” oznacza 
wskaźnik do pomiaru konkretnych 
rezultatów danej interwencji;

12. „wskaźnik produktu” oznacza 
wskaźnik jakościowy lub ilościowy do 
pomiaru konkretnych rezultatów danej 
interwencji;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „wskaźnik rezultatu” oznacza 
wskaźnik służący do pomiaru skutków 
wspieranych interwencji w perspektywie 
krótkoterminowej, mających szczególne 
znaczenie dla bezpośrednich adresatów, 
populacji docelowej lub użytkowników 
infrastruktury;

13. „wskaźnik rezultatu” oznacza 
wskaźnik jakościowy lub ilościowy służący 
do pomiaru skutków wspieranych 
interwencji w perspektywie 
krótkoterminowej, mających szczególne 
znaczenie dla bezpośrednich adresatów, 
populacji docelowej lub użytkowników 
infrastruktury;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 
w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania 

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 
w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania 
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i wdrażania programów, w tym poprzez ich 
udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34.

i wdrażania programów, w tym poprzez ich 
udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34, i szanują ich w ramach 
tych działań.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja powiadamia jednocześnie 
Parlament Europejski i Radę do dnia 31 
lipca 2020 r. o akcie delegowanym, o 
którym mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu, dotyczącym europejskiego 
kodeksu postępowania w zakresie 
partnerstwa. Określona w tym akcie 
delegowanym data jego stosowania nie 
może być wcześniejsza niż data jego 
przyjęcia.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Naruszenie jakiekolwiek 
zobowiązania państw członkowskich 
wynikającego z niniejszego artykułu lub z 
aktu delegowanego przyjętego zgodnie z 
ust. 240 niniejszego artykułu nie może 
stanowić nieprawidłowości wymagającej 
korekty finansowej zgodnie z art. 98.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej raz w roku Komisja 4. Co najmniej raz w roku Komisja 
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konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów.

konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów oraz 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kwoty, które mają zostać wniesione 
na poczet funduszu InvestEU według 
funduszu i kategorii regionów;

e) w uzasadnionych przypadkach 
kwoty, które mają zostać wniesione na 
poczet funduszu InvestEU według 
funduszu i kategorii regionów;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia umowę partnerstwa 
i jej zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia w szczególności 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów.

1. Komisja ocenia umowę partnerstwa 
i jej zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia w szczególności 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów oraz przestrzega zasad partnerstwa 
i wielopoziomowego sprawowania rządów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku braku porozumienia 
między Komisją a państwem 
członkowskim na temat zastosowania 
warunku podstawowego do celu 
szczegółowego lub priorytetów programu 
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bądź wypełnienia tego warunku Komisja 
wykazuje jego zastosowanie lub brak jego 
wypełnienia w drodze uzasadnionej opinii.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Komisja niezwłocznie znosi 
zawieszenie płatności okresowych na rzecz 
danego priorytetu, w przypadku gdy 
państwo członkowskie zakończyło 
działania związane ze spełnieniem 
warunków podstawowych mających 
zastosowanie do danego programu, które 
nie były spełnione w czasie wydawania 
przez Komisję decyzji o zawieszeniu. 
Komisja niezwłocznie znosi również 
zawieszenie w przypadku, gdy w 
następstwie zmiany programu dotyczącej 
danego priorytetu przedmiotowy warunek 
podstawowy nie ma już zastosowania.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przydatność zastosowanych 
dotychczas wskaźników.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań 
w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa 

skreśla się
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w ust. 1, w terminach określonych w ust. 3 
i 4, Komisja może zawiesić wszystkie lub 
część płatności na rzecz odnośnych 
programów lub priorytetów zgodnie 
z art. 91.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja proponuje Radzie zawieszenie 
wszystkich lub części zobowiązań lub 
płatności w odniesieniu do co najmniej 
jednego programu państwa 
członkowskiego w następujących 
przypadkach:

Komisja proponuje Radzie zawieszenie 
wszystkich lub części zobowiązań w 
odniesieniu do co najmniej jednego 
programu państwa członkowskiego w 
następujących przypadkach:

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszeństwo daje się zawieszeniu 
zobowiązań; zawieszenie płatności 
następuje wyłącznie wtedy, gdy konieczne 
jest bezzwłoczne działanie oraz 
w przypadku istotnej niezgodności. 
Zawieszenie płatności ma zastosowanie do 
wniosków o płatności przedłożonych 
w odniesieniu do danych programów po 
dacie decyzji o zawieszeniu.

skreśla się

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Propozycja Komisji w odniesieniu do 
zawieszenia zobowiązań, jest uznawana za 

Propozycja Komisji w odniesieniu do 
zawieszenia zobowiązań, jest uznawana za 
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przyjętą przez Radę, o ile ta nie podejmie, 
w drodze aktu wykonawczego, decyzji 
o odrzuceniu takiej propozycji 
kwalifikowaną większością w ciągu 
miesiąca od przedłożenia tej propozycji 
przez Komisję.

przyjętą przez Radę, o ile ta nie podejmie, 
w drodze aktu wykonawczego, decyzji o 
odrzuceniu takiej propozycji 
kwalifikowaną większością w ciągu trzech 
miesięcy od przedłożenia tej propozycji 
przez Komisję.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada przyjmuje decyzję, w drodze aktu 
wykonawczego, w sprawie wniosku 
Komisji, o którym mowa w ust. 7, 
w odniesieniu do zawieszenia płatności.

skreśla się

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym.

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań, które ma zostać nałożone, jest 
proporcjonalny, zgodny z zasadą równego 
traktowania państw członkowskich i 
uwzględniający sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 15 – ustęp 10 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utrzymującej się 
niezgodności zawieszenie zobowiązań 
może przekroczyć maksymalne wartości 
procentowe podane w akapicie pierwszym.

W przypadku utrzymującej się 
niezgodności zawieszenie zobowiązań 
podlega pułapowi dwukrotności 
maksymalnych wartości procentowych 
podanych w akapicie pierwszym.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 11 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji Rada podejmuje 
decyzję dotyczącą zniesienia zawieszenia 
płatności, jeśli spełnione zostały 
obowiązujące warunki określone 
w akapicie pierwszym.

skreśla się

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Procedura, o której mowa w ust. 
7–11, ma zastosowanie wyłącznie gdy:
a) narzędzia zarządzania 
gospodarczego zostały już wdrożone;
b) narzędzia te okazały się 
niewystarczające do poprawy stabilności 
makroekonomicznej i finansowej oraz
c) jeden z przypadków, o których 
mowa w ust. 7 lit. a)–e), zagraża 
wydatkom na politykę spójności w tym 
państwie członkowskim.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja informuje na bieżąco Parlament 
Europejski o stosowaniu niniejszego 
artykułu. W szczególności jeżeli jeden 
z warunków określonych w ust. 7 jest 
spełniony dla któregoś państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
powiadamia Parlament Europejski 
i przekazuje szczegóły dotyczące funduszy 
oraz programów, których może dotyczyć 
zawieszenie zobowiązań.

Komisja informuje na bieżąco Parlament 
Europejski o stosowaniu niniejszego 
artykułu. W szczególności jeżeli jeden z 
warunków określonych w ust. 7 jest 
spełniony dla któregoś państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
powiadamia Parlament Europejski i 
przekazuje powody swojego wniosku oraz 
szczegóły dotyczące funduszy oraz 
programów, których może dotyczyć 
zawieszenie zobowiązań, jak również 
oczekiwany wpływ takiego zawieszenia na 
gospodarkę państwa członkowskiego do 
celów dialogu strukturalnego w celu 
zapewnienia konstruktywnej debaty oraz 
ułatwienia przejrzystego procesu 
egzekwowania. Komisja informuje 
Parlament Europejski przed złożeniem 
wniosku w sprawie zawieszenia 
zobowiązań.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski może zaprosić 
Komisję do ustrukturyzowanego dialogu 
na temat zastosowania niniejszego 
artykułu, mając na względzie przekazane 
informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym.

skreśla się

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
w sprawie zawieszenia zobowiązań bądź 
wniosek w sprawie zniesienia takiego 
zawieszenia.

Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek w 
sprawie zawieszenia zobowiązań bądź 
wniosek w sprawie zniesienia takiego 
zawieszenia niezwłocznie po jego 
przyjęciu, podając powody wystąpienia z 
danym wnioskiem.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Ust. 1–12 nie mają zastosowania do 
priorytetów lub programów objętych 
zakresem art. [4 lit. c) ppkt (v)(ii)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.

13. Ust. 1–12 nie mają zastosowania do 
priorytetów lub programów objętych 
zakresem art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wyzwań stwierdzonych 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów i innych 
odnośnych zaleceniach Unii 
skierowanych do państw członkowskich;

(iii) wyzwań stwierdzonych 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lit. c) i d) niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania do celu szczegółowego 
określonego w art. [4 lit. c) ppkt (vii)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.

Lit. c) i d) niniejszego ustępu nie mają 
zastosowania do celu szczegółowego 
określonego w art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] 
rozporządzenia w sprawie ESF+.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
mogą wspólnie wspierać programy 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”.

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
mogą wspólnie wspierać programy w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu i włączenia 
społecznego”.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu uniknięcia sytuacji, w 
których płatności są zawieszane, Komisja 
zapewnia, by wszystkie państwa 
członkowskie oraz regiony, które mają 
problemy z zachowaniem zgodności z 
przepisami ze względu na brak zdolności 
administracyjnych, otrzymały dodatkową 
pomoc w celu poprawy zdolności 
administracyjnych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczby wybranych operacji, ich 
łącznego kosztu kwalifikowalnego, wkładu 
z funduszy i łącznych wydatków 
kwalifikowalnych zgłoszonych instytucji 
zarządzającej przez beneficjentów, 
wszystkie w podziale według rodzaju 
interwencji;

a) w danych przekazywanych do dni 
31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31 lipca, 
30 września i 30 listopada każdego roku – 
liczby wybranych operacji, ich łącznego 
kosztu kwalifikowalnego, wkładu z 
funduszy i łącznych wydatków 
kwalifikowalnych zgłoszonych instytucji 
zarządzającej przez beneficjentów, 
wszystkie w podziale według rodzaju 
interwencji;
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartości wskaźników rezultatu 
i wskaźników produktu dla wybranych 
operacji oraz wartości uzyskane w wyniku 
operacji.

b) w danych przekazywanych tylko do 
dni 31 maja i 30 listopada każdego roku – 
wartości wskaźników rezultatu i 
wskaźników produktu dla wybranych 
operacji oraz wartości uzyskane w wyniku 
operacji.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość i wiarygodność systemu 
monitorowania i danych dotyczących 
wskaźników.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość, niezależność i wiarygodność 
systemu monitorowania i danych 
dotyczących wskaźników.
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ivana Maletić

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający wspólne 
przepisy dotyczy siedmiu funduszy europejskich, które funkcjonują w ramach zarządzania 
dzielonego. Celem jest stworzenie wspólnego zestawu uproszczonych i skonsolidowanych 
przepisów oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego władz i beneficjentów. 

Sprawozdawczyni przyznaje, że istnieje potrzeba podejścia gwarantującego uproszczenie, 
większą elastyczność i wyeliminowanie niepotrzebnych obciążeń beneficjentów i organów 
zarządzających przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu legalności i 
prawidłowości wydatków. 

Z zadowoleniem przyjmuje ona fakt, że ściślejsze powiązanie programów z priorytetami UE i 
poprawa ich skuteczności, szczególnie jeśli chodzi o ściślejsze powiązanie z procesem 
europejskiego semestru, jest jednym z głównych celów proponowanego rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów. Sprawozdawczyni uważa, że potrzebę wprowadzenia zmian w 
programach, aby uwzględnić stosowne zalecenia dla poszczególnych krajów, przyjęte lub 
zmienione od początku okresu programowania, oraz konieczność skierowania przez Komisję 
wniosku do państwa członkowskiego o dokonanie przeglądu i zaproponowanie zmian w 
odnośnych programach, gdy jest to konieczne do wsparcia realizacji stosownych zaleceń 
Rady, należy wziąć pod uwagę jedynie w przypadku, gdy wszystkie środki dostępne w 
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ramach Programu wspierania reform dla danego państwa członkowskiego zostaną 
wykorzystane. Narzędzie realizacji reform wspomnianego programu obejmuje bowiem 
reformy mające na celu sprostanie wyzwaniom określonym w kontekście europejskiego 
semestru, m.in. wyzwaniom wskazanym w zaleceniach dla poszczególnych krajów, a środki 
zostaną przydzielone państwom członkowskim na pierwszym etapie na podstawie liczby 
ludności każdego państwa członkowskiego, a na drugim etapie – za pośrednictwem zaproszeń 
do składania wniosków w oparciu o wspólną walutę. 

Jeżeli chodzi o działania łączące skuteczność funduszy z należytym zarządzaniem 
gospodarczym, Komisja i Rada mogą podejmować decyzje bez wyraźnego stanowiska 
Parlamentu Europejskiego, informując go jedynie na bieżąco o stanie wdrażania środków. 
Zdaniem sprawozdawczyni konieczne jest wzmocnienie roli Parlamentu w tym zakresie, w 
związku z czym proponuje ona, aby wniosek w sprawie zawieszenia zobowiązań lub w 
sprawie zniesienia takiego zawieszenia został uznany za przyjęty przez Radę po 
przeprowadzeniu zorganizowanego dialogu z Parlamentem Europejskim.

Sprawozdawczyni popiera wprowadzenie tzw. klauzuli korekcyjnej, która umożliwia Komisji 
wydanie zalecenia, by Rada anulowała zawieszenie w przypadku wyjątkowych okoliczności 
gospodarczych lub na uzasadniony wniosek danego państwa członkowskiego.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz partnerów 
społecznych. Aby zapewnić ciągłość 
organizacji partnerstwa, nadal powinno 
mieć zastosowanie rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 240/201413.

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia na 
szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym oraz zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
partnerów społecznych. Aby zapewnić 
ciągłość organizacji partnerstwa, nadal 
powinno mieć zastosowanie 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 240/201413.
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_________________ _________________
13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób, 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Programu 
wspierania reform, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU, a także w realizacji priorytetów 
określonych w procesie europejskiego 
semestru.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
określić sposób, w jaki stosowne zalecenia 
dla poszczególnych krajów przyjęte 
zgodnie z art. 121 ust. 2 TFUE i stosowne 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 148 
ust. 4 TFUE („zalecenia dla 
poszczególnych krajów”) uwzględniane są 
w pracach nad dokumentami 
programowymi. W okresie programowania 
2021–2027 („okres programowania”) 
państwa członkowskie powinny regularnie 
przedstawiać komitetowi monitorującemu 
i Komisji postępy w realizacji programów 
służących realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów. W trakcie 
przeglądu śródokresowego państwa 
członkowskie powinny między innymi 
rozważyć ewentualną konieczność zmiany 
programu w celu uwzględnienia 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
krajów przyjętych lub zmienionych od 
początku okresu programowania.

(13) W pracach nad dokumentami 
programowymi państwa członkowskie 
powinny uwzględnić zalecenia dla 
poszczególnych krajów przyjęte zgodnie 
z art. 121 ust. 2 TFUE i zalecenia Rady 
przyjęte zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE 
(„zalecenia dla poszczególnych krajów”). 
W okresie programowania 2021–2027 
(„okres programowania”) państwa 
członkowskie powinny regularnie 
przedstawiać komitetowi monitorującemu 
i Komisji postępy w realizacji programów 
służących realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów. W trakcie 
przeglądu śródokresowego państwa 
członkowskie powinny między innymi 
rozważyć ewentualną konieczność zmiany 
programu w celu uwzględnienia 
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
krajów przyjętych lub zmienionych od 
początku okresu programowania.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przygotowane przez państwa 
członkowskie umowy partnerstwa powinny 
stanowić strategiczny dokument, na 
podstawie którego Komisja i dane państwo 
członkowskie negocjują kształt programu. 
W celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nie powinna zachodzić 
konieczność zmiany umowy partnerstwa 
w okresie programowania. Aby ułatwić 
programowanie i uniknąć pokrywania się 
treści dokumentów programowych, można 
uwzględnić umowy partnerstwa jako część 
programu.

(15) Przygotowane przez państwa 
członkowskie umowy partnerstwa powinny 
stanowić dokument strategiczny, na 
podstawie którego Komisja i dane państwo 
członkowskie negocjują kształt programu. 
Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić cechy i specyficzne 
uwarunkowania wskazane przez organy 
administracji lokalnej i regionalnej. 
W celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nie powinna zachodzić 
konieczność zmiany umowy partnerstwa 
w okresie programowania. Aby ułatwić 
programowanie i uniknąć pokrywania się 
treści dokumentów programowych, można 
uwzględnić umowy partnerstwa jako część 
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programu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 
w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku gdy 
dane państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić 
jednolite wdrażanie i w świetle 
zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

(20) Muszą być wzmacniane 
mechanizmy zapewniające powiązanie 
unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 
w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku gdy 
dane państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego. W przypadku 
istotnej niezgodności zawieszenie 
płatności powinno następować 
automatycznie. Aby zapewnić jednolite 
wdrażanie i w świetle zasadniczego 
znaczenia skutków finansowych 
przyjmowanych środków, należy 
powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów. Zawieszenia nie 
mogą być anulowane ze względów 
politycznych.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a)  Komisja powinna mieć obowiązek 
informowania Parlamentu Europejskiego 
o wniosku w sprawie zawieszenia 
zobowiązań lub w sprawie zniesienia 
takiego zawieszenia, a przed ostateczną 
decyzją w sprawie zawieszenia, w ramach 
zakończenia zorganizowanego dialogu, 
powinna wziąć pod uwagę opinię 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
członkowskie.

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
członkowskie, a także informacjach 
przekazanych przez podmioty regionalne i 
lokalne.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bardziej konkurencyjna i odporna pod 
względem ekonomicznym Europa;
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 
w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania 
i wdrażania programów, w tym poprzez ich 
udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 
w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania 
i wdrażania programów, w tym poprzez ich 
udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34. Jeżeli programy te mają 
charakter transgraniczny, zainteresowane 
państwa członkowskie włączają swych 
partnerów ze wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Umowa partnerstwa jest 
sporządzana przez państwa członkowskie 
we współpracy z partnerami, o których 
mowa w art. 6, w porozumieniu z Komisją 
i na podstawie procedur, które są 
przejrzyste dla opinii publicznej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 
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przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z narzędzia realizacji funduszu 
InvestEU, biorąc pod uwagę odnośne 
zalecenia dla poszczególnych krajów;

przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z Programu wspierania refom 
i narzędzia realizacji funduszu InvestEU, 
biorąc pod uwagę odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) analizę dysproporcji, potrzeb 
rozwojowych i potencjału wzrostu w 
odniesieniu do celów tematycznych i 
wyzwań terytorialnych, przy 
uwzględnieniu w stosownych przypadkach 
krajowego programu reform, a także 
stosownych zaleceń dla poszczególnych 
państw;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) podsumowanie wyborów w zakresie 
polityki i głównych rezultatów 
zakładanych w odniesieniu do 
poszczególnych funduszy, w tym 
w stosownych przypadkach przez 
korzystanie z funduszu InvestEU;

(i) podsumowanie wyborów w zakresie 
polityki i głównych rezultatów 
zakładanych w odniesieniu do 
poszczególnych funduszy, w tym 
w stosownych przypadkach przez 
korzystanie z Programu wspierania 
reform oraz funduszu InvestEU;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
przydzielić, w umowie partnerstwa lub we 

1. Państwa członkowskie mogą 
przydzielić, w umowie partnerstwa lub we 
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wniosku o zmiany w programie, kwotę z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i 
EFMR, która ma zostać wniesiona do 
InvestEU i zrealizowana na podstawie 
gwarancji budżetowych. Kwota, która ma 
zostać wniesiona do InvestEU, nie 
przekracza 5 % całkowitej alokacji 
w ramach poszczególnych funduszy, 
z wyjątkiem należycie uzasadnionych 
przypadków. Takie wkłady nie stanowią 
przesunięcia środków w myśl art. 21.

wniosku o zmiany w programie, kwotę z 
EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i 
EFMR, która ma zostać wniesiona do 
InvestEU i zrealizowana na podstawie 
gwarancji budżetowych. Kwota, która ma 
zostać wniesiona do InvestEU, nie 
przekracza 5 % całkowitej alokacji w 
ramach poszczególnych funduszy. Takie 
wkłady nie stanowią przesunięcia środków 
w myśl art. 21. Wkładami takimi zarządza 
się również we współpracy z właściwymi 
organami krajowymi i regionalnymi, w 
pełni przestrzegając zasady terytorialności 
przy redystrybucji zasobów.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kryteria stosowane przez państwo 
członkowskie przy wyborze wskaźników;

a) kryteria stosowane przez państwo 
członkowskie przy wyborze wskaźników 
przekazanych również przez władze 
regionalne i lokalne;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwrócić się do 
państwa członkowskiego o dokonanie 
przeglądu i zaproponowanie zmian 
w odnośnych programach, jeżeli jest to 
niezbędne, aby wspierać wykonanie 
stosownych zaleceń Rady.

1. Komisja może zwrócić się do 
państwa członkowskiego o dokonanie 
przeglądu i zaproponowanie zmian 
w odnośnych programach, jeżeli jest to 
niezbędne, aby wspierać wykonanie 
stosownych zaleceń Rady, gdy zostaną 
wykorzystane wszystkie środki dostępne 
dla państwa członkowskiego w ramach 
Programu wspierania reform.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań 
w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa 
w ust. 1, w terminach określonych w ust. 3 
i 4, Komisja może zawiesić wszystkie lub 
część płatności na rzecz odnośnych 
programów lub priorytetów zgodnie 
z art. 91.

6. Jeśli państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań 
w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa 
w ust. 1, w terminach określonych w ust. 3 
i 4, Komisja może zawiesić wszystkie lub 
część zobowiązań dotyczących odnośnych 
programów lub priorytetów zgodnie 
z art. 91.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja proponuje Radzie zawieszenie 
wszystkich lub części zobowiązań lub 
płatności w odniesieniu do co najmniej 
jednego programu państwa 
członkowskiego w następujących 
przypadkach:

Po uwzględnieniu warunków 
ekonomicznych i społecznych danego 
państwa członkowskiego oraz wpływu 
planowanego zawieszenia na gospodarkę 
Komisja proponuje Radzie zawieszenie 
wszystkich lub części zobowiązań lub 
płatności w odniesieniu do co najmniej 
jednego programu państwa 
członkowskiego w następujących 
przypadkach:

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwszeństwo daje się zawieszeniu 
zobowiązań; zawieszenie płatności 
następuje wyłącznie wtedy, gdy konieczne 
jest bezzwłoczne działanie oraz 
w przypadku istotnej niezgodności. 
Zawieszenie płatności ma zastosowanie do 

skreśla się
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wniosków o płatności przedłożonych 
w odniesieniu do danych programów po 
dacie decyzji o zawieszeniu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 10 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszeniu zobowiązań podlega nie 
więcej niż 25 % zobowiązań dotyczących 
następnego roku kalendarzowego dla 
funduszy lub 0,25 % nominalnego PKB, 
w zależności od tego, która z tych wartości 
jest niższa, w jednym z następujących 
przypadków:

Zawieszeniu zobowiązań podlega nie 
więcej niż 50 % zobowiązań dotyczących 
następnego roku kalendarzowego dla 
funduszy lub 0,5 % nominalnego PKB, 
w zależności od tego, która z tych wartości 
jest niższa, w jednym z następujących 
przypadków:

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja informuje na bieżąco Parlament 
Europejski o stosowaniu niniejszego 
artykułu. W szczególności jeżeli jeden 
z warunków określonych w ust. 7 jest 
spełniony dla któregoś państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
powiadamia Parlament Europejski 
i przekazuje szczegóły dotyczące funduszy 
oraz programów, których może dotyczyć 
zawieszenie zobowiązań.

Komisja informuje na bieżąco Parlament 
Europejski o stosowaniu niniejszego 
artykułu. W szczególności jeżeli jeden 
z warunków określonych w ust. 7 jest 
spełniony dla któregoś państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
powiadamia Parlament Europejski 
i przekazuje szczegóły dotyczące funduszy 
oraz programów, których może dotyczyć 
zawieszenie zobowiązań, oraz informacje 
dotyczące wpływu planowanego 
zawieszenia na gospodarkę.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 12 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
w sprawie zawieszenia zobowiązań bądź 
wniosek w sprawie zniesienia takiego 
zawieszenia.

Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu do zaopiniowania i Radzie 
do decyzji wniosek w sprawie zawieszenia 
zobowiązań bądź wniosek w sprawie 
zniesienia takiego zawieszenia.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W uzupełnieniu art. 31 państwo 
członkowskie może zaproponować 
podjęcie dodatkowych działań w zakresie 
pomocy technicznej, aby wzmocnić 
zdolność organów państwa 
członkowskiego, beneficjentów 
i stosownych partnerów niezbędną do 
skutecznego zarządzania funduszami i ich 
wykorzystania.

W uzupełnieniu art. 31 państwo 
członkowskie może zaproponować 
podjęcie dodatkowych działań w zakresie 
pomocy technicznej, aby wzmocnić 
zdolność instytucjonalną i sprawność 
organów administracji publicznej oraz 
efektywność usług publicznych, a także 
zdolność organów państwa 
członkowskiego, beneficjentów 
i stosownych partnerów niezbędną do 
skutecznego zarządzania funduszami i ich 
wykorzystania.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda instytucja zarządzająca 
wyznacza specjalistę ds. komunikacji 
w ramach poszczególnych programów.

2. Każda instytucja zarządzająca 
wyznacza specjalistę ds. komunikacji 
w ramach poszczególnych programów. 
Specjalista ds. komunikacji bierze pod 
uwagę wszystkie języki urzędowe i 
półurzędowe państwa członkowskiego lub 
języki urzędowe władz regionalnych bądź 
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lokalnych w miejscach, w których ma być 
realizowany program.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2 %

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 70 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

a) 85 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 55 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

b) 65 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 40 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

c) 50 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 70 %.

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 85 %.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 70 %.

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 85 %.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Agnes Jongerius

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W rozporządzeniu zaproponowanym przez Komisję określono wspólne przepisy dotyczące 
siedmiu funduszy objętych zarządzaniem dzielonym[1].

Wprawdzie sprawozdawczyni zgadza się celem polityki zatytułowanym „Europa o silniejszym 
wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych”, jednak uważa 
dążenie polityczne do „zatrudnienia i wzrostu” za zbyt ograniczone i nie jest przekonana, że 
przyczyniłoby się ono wystarczająco do osiągnięcia społecznego ratingu „AAA” zgodnie z 
obietnicą przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean’a-Claude’a Junckera złożoną 
obywatelom europejskim. Oczywiście fundusze służą nie tylko zatrudnieniu i wzrostowi, 
dlatego też dodano cel „włączenia społecznego”. 

Dlatego w programach wspieranych z funduszy należy uwzględnić wyzwania określone w 
tablicy wskaźników społecznych towarzyszącej Europejskiemu filarowi praw socjalnych oraz 
we wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu i w razie potrzeby skorygować te programy tak, by 

[1] FS, EFMR, EFRR, EFS+, FAM, IZGW oraz FBW. 
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odzwierciedlić te wyzwania. W przypadkach gdy rozważane jest działanie „naprawcze”, należy 
również uwzględnić te dwa sprawozdania. 

Sprawozdawczyni uważa, że dla zapewnienia większej zbieżności między Wschodem i 
Zachodem, Północą i Południem, a także dla lepszego przewidywania m.in. zmian 
technologicznych zasadnicze znaczenie ma zwiększenie ogólnego budżetu spójności. 
Zaproponowała zatem poprawki do rozporządzenia. Ponadto uważa, że więcej środków z tego 
budżetu trzeba przeznaczyć na EFS+ i że to zarezerwowanie środków na cele społeczne należy 
zapewnić również na szczeblu państw członkowskich. 

Aby lepiej wspierać regiony słabiej rozwinięte i regiony w okresie przejściowym oraz aby nie 
utrudniać opracowywania ani realizacji programów na szczeblu państw członkowskich, 
sprawozdawczyni podwyższyła zarówno płatności zaliczkowe, jak i stopy współfinansowania. 

Sprawozdawczyni uważa, że lepsza dostępność funduszy jest ważna dla zapewnienia lepszej 
absorpcji środków i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ograniczenie obciążeń 
administracyjnych i zwiększenie elastyczności zaproponowane przez Komisję. Ograniczone 
obciążenie administracyjne nie powinno jednak utrudniać włączania partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie i realizację programów.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
w celu wzmocnienia swej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych lub wysp oraz że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych. Art. 
175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała 

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
w celu wzmocnienia swej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych lub wysp oraz że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, a 
także regiony dotknięte problemami 
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osiąganie tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. 
Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną 
do przyjęcia zasad finansowych 
określających warunki uchwalania 
i wykonywania budżetu oraz 
przedstawiania i kontrolowania 
sprawozdań finansowych, jak również 
zasad, które organizują kontrolę 
odpowiedzialności podmiotów 
finansowych.

wyludnienia i rozproszenia ludności. Art. 
175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała 
osiąganie tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. 
Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną 
do przyjęcia zasad finansowych 
określających warunki uchwalania 
i wykonywania budżetu oraz 
przedstawiania i kontrolowania 
sprawozdań finansowych, jak również 
zasad, które organizują kontrolę 
odpowiedzialności podmiotów 
finansowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację i harmonizację wprowadzania 
w życie funduszy unijnych wdrażanych 
w ramach zarządzania dzielonego, 
a mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus (EFS+), Funduszu Spójności, 
środków finansowanych w ramach 
zarządzania dzielonego z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), Funduszu Azylu i Migracji 
(FAM), Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW) i Funduszu 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami 
(IZGW), należy w odniesieniu do 
wszystkich tych funduszy („fundusze”) 
ustanowić przepisy finansowe w oparciu 
o art. 322 TFUE, jasno określając zakres 
stosowania poszczególnych przepisów. 
Należy ponadto ustanowić wspólne 

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację i harmonizację wprowadzania 
w życie funduszy unijnych wdrażanych 
w ramach zarządzania dzielonego, 
a mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu 
Spójności, środków finansowanych 
w ramach zarządzania dzielonego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus (EFS+), Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), 
Funduszu Azylu i Migracji (FAM), 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) i Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (IZGW), należy 
w odniesieniu do wszystkich tych funduszy 
(„fundusze”) ustanowić przepisy finansowe 
w oparciu o art. 322 TFUE, jasno 
określając zakres stosowania 
poszczególnych przepisów. Należy 
ponadto ustanowić wspólne przepisy na 
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przepisy na podstawie art. 177 TFUE 
obejmujące szczególne przepisy dotyczące 
danej polityki w odniesieniu do EFRR, 
EFS+, Funduszu Spójności oraz EFMR.

podstawie art. 177 TFUE obejmujące 
szczególne przepisy dotyczące danej 
polityki w odniesieniu do EFRR, Funduszu 
Spójności oraz podlegających zarządzaniu 
dzielonemu części EFS+ i EFMR.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zgodnie z art. 174 TFUE państwa 
członkowskie i Komisja powinny zapewnić 
w EFRR, EFS i Funduszu Spójności 
szczególny nacisk na te regiony dzięki 
inwestycjom strategicznym mającym 
poprawiać struktury terytorialne, tkankę 
przemysłową, świadczenie usług 
publicznych czy konkurencyjność, a w 
konsekwencji pomóc zatrzymać 
mieszkańców w tych regionach.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności, zwalczania 
ubóstwa i promowania równości kobiet 
i mężczyzn, oraz do uwzględniania 
perspektywy płci, a także do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
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członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

orientację seksualną. Fundusze nie 
powinny wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek 
form segregacji lub wyłączenia 
społecznego bądź izolacji terytorialnej. 
Cele funduszy powinny być osiągane 
w zgodnie z założeniami koncepcyjnymi 
dotyczącymi zrównoważonego rozwoju 
oraz unijnym wspieraniem celu 
zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego oraz walki ze 
zmianą klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 191 
ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny przestrzegać zobowiązań 
wynikających z Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Dostępność 
dla osób niepełnosprawnych powinna być 
uwzględniona we wszystkich nowych 
projektach infrastrukturalnych 
finansowanych z przedmiotowych 
funduszy.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Cele funduszy powinny być 
realizowane w ramach celów określonych 
w europejskim filarze praw socjalnych 
ogłoszonym przez instytucje UE.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %.

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, aby 
przyczynić się do finansowania 
niezbędnych działań w celu wypełnienia 
przez Unię jej zobowiązań na rzecz 
realizacji porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
powinny przyczynić się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć co najmniej 30 %. Zgodnie z 
zaleceniami Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego mechanizmy dotyczące 
uwzględniania kwestii klimatu i 
uodparniania na klimat powinny stanowić 
integralną część procesu programowania i 
wdrażania, w szczególności wyboru 
projektów, i powinny być konkretyzowane 
ex ante.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz partnerów 
społecznych. Aby zapewnić ciągłość 
organizacji partnerstwa, nadal powinno 
mieć zastosowanie rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 240/201413.

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie właściwych organów 
lokalnych, regionalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, odpowiednich 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
organizacji pozarządowych, partnerów 
działających na rzecz ochrony środowiska 
oraz podmiotów odpowiedzialnych za 
wspieranie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci, 
niedyskryminacji, a także partnerów 
gospodarczych i społecznych. Aby 
zapewnić ciągłość organizacji partnerstwa, 
nadal powinno mieć zastosowanie 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
nr 240/201413.

__________________ __________________
13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
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członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU.

członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU. Państwa członkowskie, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
ogólnie sprzyjają synergii oraz zapewniają 
koordynację, komplementarność 
i spójność tych odrębnych priorytetów i 
Europejskiego filaru praw socjalnych.

Uzasadnienie

Europejski filar praw socjalnych, ogłoszony dnia 17 listopada 2017 r., był decydującym 
krokiem w stronę bardziej socjalnej Europy. Stanowi on ważną podstawę zasad, które mogą 
poprawić dobrobyt i codzienne życie obywateli europejskich.  Dwadzieścia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych stanowi ponadto bardzo dobre uzupełnienie celów 
gospodarczych i społecznych europejskiego semestru.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Udane wdrożenie funduszy 
powinno opierać się na programie 
wspierania reform, który wspiera 
priorytetowe reformy we wszystkich 
państwach członkowskich UE 
umożliwiające dobrze ukierunkowane i 
efektywne wykorzystanie funduszy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić treść swoich projektów planów 
krajowych w zakresie energii i klimatu, 
które to projekty państwa członkowskie 
mają opracować w myśl rozporządzenia 
w sprawie zarządzania unią energetyczną14, 
a także wynik procesu prowadzącego do 
wydania zaleceń Unii dotyczących tych 
planów w odniesieniu do ich programów 
i potrzeb finansowych związanych 
z inwestycjami w technologie 
niskoemisyjne.

(14) Państwa członkowskie powinny 
realizować cele określone w projektach 
zintegrowanych planów krajowych w 
zakresie energii i klimatu, które to projekty 
państwa członkowskie mają opracować w 
myśl rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną14, a także 
wynik procesu prowadzącego do wydania 
zaleceń Unii dotyczących tych planów w 
odniesieniu do ich programów i potrzeb 
finansowych związanych z inwestycjami w 
technologie zeroemisyjne.

__________________ __________________
14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 
94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 
dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 
nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 
dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 
2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 
(UE) 2015/652 oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013 
(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 
(COD)].

14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 
94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 
dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 
nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 
dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 
2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 
(UE) 2015/652 oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013 
(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 
(COD)].

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przy opracowywaniu programów 
państwa członkowskie powinny 
uwzględniać treść krajowych strategii 
integracji Romów.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Każde państwo członkowskie 
powinno mieć swobodę wnoszenia wkładu 
do InvestEU w celu zapewnienia 
gwarancji budżetowych na potrzeby 
realizowanych w danym państwie 
inwestycji.

skreśla się

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 
środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd ten powinien być 
okazją do kompleksowej korekty 
programów w oparciu o osiągane wyniki, 
a także okazją do uwzględnienia nowych 
wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 
– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 
polityką spójności na lata 2025, 2026 
i 2027, stosując metodę alokacji określoną 
w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 
obu tych przeglądów powinny prowadzić 
do zmiany programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 
środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd ten powinien być 
okazją do kompleksowej korekty 
programów w oparciu o osiągane wyniki, 
a także okazją do uwzględnienia nowych 
wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 
– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
objętego polityką spójności na lata 2025, 
2026 i 2027, stosując metodę alokacji 
określoną w odnośnym akcie 
podstawowym. Wyniki obu tych 
przeglądów powinny prowadzić do zmiany 
programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Należy rozważyć wykorzystanie 
wskaźników regionalnych, aby umożliwić 
lepsze uwzględnianie dysproporcji 
subregionalnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić kompleksowe 
i aktualne informacje o realizacji 
programów, należy wprowadzić wymóg 
częstszego elektronicznego przekazywania 
danych ilościowych.

(29) Aby zapewnić kompleksowe 
i aktualne informacje o realizacji 
programów, należy wprowadzić wymóg 
skutecznego i terminowego 
elektronicznego przekazywania danych 
ilościowych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Co się tyczy dotacji 
przekazywanych beneficjentom, państwa 
członkowskie powinny w coraz większym 
stopniu korzystać z uproszczonych form 
kosztów. Próg w odniesieniu do 
obowiązkowego stosowania uproszonych 
form kosztów powinien być powiązany 
z całkowitym kosztem danej operacji, aby 
zapewnić identyczne traktowanie 
wszystkich operacji poniżej tego progu, 
niezależnie od tego, czy otrzymywane 
wsparcie ma charakter publiczny czy 
prywatny.

(34) Co się tyczy dotacji 
przekazywanych beneficjentom, państwa 
członkowskie powinny w coraz większym 
stopniu korzystać z uproszczonych form 
kosztów. Próg w odniesieniu do 
obowiązkowego stosowania uproszonych 
form kosztów powinien być powiązany 
z całkowitym kosztem danej operacji, aby 
zapewnić identyczne traktowanie 
wszystkich operacji poniżej tego progu, 
niezależnie od tego, czy otrzymywane 
wsparcie ma charakter publiczny czy 
prywatny. W sprawie opracowywania 
uproszczonych form kosztów państwa 
członkowskie powinny zasięgać opinii 
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komitetu monitorującego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu poprawy 
komplementarności i uproszczenia 
wdrażania powinna istnieć możliwość 
połączenia wsparcia z Funduszu Spójności 
i z EFRR ze wsparciem z EFS+ we 
wspólnych programach w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”.

(39) W celu poprawy 
komplementarności i uproszczenia 
wdrażania powinna istnieć możliwość 
połączenia wsparcia z Funduszu Spójności 
i z EFRR ze wsparciem z EFS+ we 
wspólnych programach w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i pozytywnej 
konwergencji”.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zapewnienia odpowiedniej 
równowagi pomiędzy skutecznym 
i efektywnym wdrażaniem funduszy 
a związanymi z tym kosztami 
i obciążeniami administracyjnymi, 
częstotliwość, wymiar i zakres kontroli 
zarządczych powinny opierać się na ocenie 
ryzyka, uwzględniającej czynniki takie jak 
rodzaj wdrażanych operacji, beneficjenci, 
jak również poziom ryzyka stwierdzonego 
w toku poprzednich kontroli zarządczych 
i audytów.

(50) W celu zapewnienia odpowiedniej 
równowagi pomiędzy skutecznym 
i efektywnym wdrażaniem funduszy 
a związanymi z tym kosztami 
i obciążeniami administracyjnymi, 
częstotliwość, wymiar i zakres kontroli 
zarządczych powinny opierać się na ocenie 
ryzyka, uwzględniającej czynniki takie jak 
rodzaj wdrażanych operacji, beneficjenci, 
jak również poziom ryzyka stwierdzonego 
w toku poprzednich kontroli zarządczych 
i audytów. W zarządzaniu funduszami i 
kontrolowaniu ich nadrzędna powinna 
być zasada proporcjonalności, stosownie 
do poziomu ryzyka dla budżetu Unii.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” powinien wspierać 
wszystkie regiony, tak aby promować 
zapisane w TFUE cele dotyczące spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Aby zapewnić zrównoważone i stopniowe 
wsparcie oraz odzwierciedlić poziom 
rozwoju gospodarczego i społecznego, 
środki z EFRR i EFS + w ramach tego celu 
należy przydzielić na podstawie klucza do 
ustalania wkładu, opierającego się 
w głównej mierze na PKB na mieszkańca. 
Państwa członkowskie, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na mieszkańca 
wynosi mniej niż 90 % średniej Unii, 
powinny korzystać z Funduszu Spójności 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”.

(60) Cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
powinien wspierać wszystkie regiony, a 
także pomagać im w zapewnieniu 
odpowiednich usług publicznych oraz 
poprawie perspektyw osobistych i 
zawodowych mieszkańców danego 
obszaru, tak aby promować zapisane w 
TFUE cele dotyczące spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Aby zapewnić zrównoważone i stopniowe 
wsparcie oraz odzwierciedlić poziom 
rozwoju gospodarczego i społecznego, 
środki z EFRR i EFS + w ramach tego celu 
należy przydzielić na podstawie klucza do 
ustalania wkładu, opierającego się 
w głównej mierze na PKB na mieszkańca. 
Państwa członkowskie, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na mieszkańca 
wynosi mniej niż 90 % średniej Unii, 
powinny korzystać z Funduszu Spójności 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji”.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60 a) Instytucje europejskie ogłosiły 
Europejski filar praw socjalnych, w 
ramach którego określono obowiązki 
państw członkowskich związane z ochroną 
socjalną, włączeniem społecznym, 
godnymi warunkami pracy, równością 
szans i dostępem do rynku pracy. Cele 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” oraz „Włączenie społeczne” 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
powinny przyczyniać się do przestrzegania 
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praw i zasad tego filaru.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia 
z funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady23, 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 868/201424.

(61) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia 
z funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady23, 
zmienionym rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 868/201424 i (UE) 2016/206624a.

__________________ __________________
23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 
154 z 21.6.2003, s. 1).

24 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) (Dz.U. L 241 z 13.8.2014, s. 1).

24 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) (Dz.U. L 241 z 13.8.2014, s. 1).
24a Rozporządzenie Komisji (UE) 
2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. 
zmieniające załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS) (Dz.U. L 322 z 29.11.2016, s. 1).

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) W celu stworzenia odpowiednich 
ram finansowych na potrzeby EFRR, EFS+ 
oraz Funduszu Spójności Komisja powinna 
ustanowić roczny podział dostępnych 
środków przydzielanych poszczególnym 
państwom członkowskim w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów, jak również 
środków przydzielonych w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”. 
Biorąc pod uwagę niepewność prognoz 
oraz fakt, że przydziały krajowe państw 
członkowskich powinny być ustalone na 
podstawie danych statystycznych i prognoz 
dostępnych w 2018 r., Komisja powinna 
dokonać przeglądu łącznych alokacji 
wszystkich państw członkowskich 
w 2024 r. w oparciu o najbardziej aktualne 
dostępne wówczas dane statystyczne, 
a w przypadku gdy wystąpi łączna 
rozbieżność wynosząca ponad ±5 %, 
dostosować te alokacje na lata 2025–2027 
w celu zapewnienia, by wyniki przeglądu 
śródokresowego i dostosowania 
technicznego były na bieżąco 
odzwierciedlane w zmianach do programu.

(62) W celu stworzenia odpowiednich 
ram finansowych na potrzeby EFRR, EFS+ 
oraz Funduszu Spójności Komisja powinna 
ustanowić roczny podział dostępnych 
środków przydzielanych poszczególnym 
państwom członkowskim w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i pozytywnej 
konwergencji” wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów, jak również 
środków przydzielonych w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”. 
Biorąc pod uwagę niepewność prognoz 
oraz fakt, że przydziały krajowe państw 
członkowskich powinny być ustalone na 
podstawie danych statystycznych i prognoz 
dostępnych w 2018 r., Komisja powinna 
dokonać przeglądu łącznych alokacji 
wszystkich państw członkowskich 
w 2024 r. w oparciu o najbardziej aktualne 
dostępne wówczas dane statystyczne, 
a w przypadku gdy wystąpi łączna 
rozbieżność wynosząca ponad ±5 %, 
dostosować te alokacje na lata 2025–2027 
w celu zapewnienia, by wyniki przeglądu 
śródokresowego i dostosowania 
technicznego były na bieżąco 
odzwierciedlane w zmianach do programu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Cele niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie wzmocnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz ustanowienie wspólnych przepisów 
finansowych w odniesieniu do części 
budżetu Unii wykonywanej w ramach 
zarządzania dzielonego, nie mogą być 

(73) Cele niniejszego rozporządzenia, 
a mianowicie wzmocnienie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz ustanowienie wspólnych przepisów 
finansowych w odniesieniu do części 
budżetu Unii wykonywanej w ramach 
zarządzania dzielonego, nie mogą być 
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osiągnięte w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie z uwagi na stopień 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
poszczególnych regionów, opóźnienia 
regionów najmniej uprzywilejowanych 
oraz ograniczone zasoby finansowe państw 
członkowskich i regionów, z jednej strony, 
oraz z uwagi na konieczność spójnego 
wdrażania ram obejmujących kilka 
unijnych funduszy w ramach zarządzania 
dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele 
te mogą zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

osiągnięte w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie z uwagi na stopień 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
poszczególnych regionów, specyficzne 
wyzwania stojące przed regionami 
najmniej uprzywilejowanymi oraz 
ograniczone zasoby finansowe państw 
członkowskich i regionów, z jednej strony, 
oraz z uwagi na konieczność spójnego 
wdrażania ram obejmujących kilka 
unijnych funduszy w ramach zarządzania 
dzielonego, z drugiej strony. Ponieważ cele 
te mogą zostać lepiej osiągnięte na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37) „uodparnianie na klimat” oznacza 
proces mający na celu zapewnienie 
odporności infrastruktury na negatywne 
skutki zmiany klimatu zgodnie 
z przepisami i wytycznymi krajowymi, 
o ile istnieją, lub normami uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym.

37) „uodparnianie na klimat” oznacza 
proces mający na celu zapewnienie 
odporności infrastruktury na negatywne 
skutki zmiany klimatu zgodnie 
z przepisami i wytycznymi krajowymi, 
o ile istnieją, lub normami uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym, a także 
zapewnienie stosowania zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” w odniesieniu do inwestycji w 
infrastrukturę.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 37 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37a) „ukierunkowanie na ochronę 
środowiska i różnorodności biologicznej” 
oznacza ustrukturyzowany proces 
zapewniania skutecznego stosowania 
narzędzi służących zapobieganiu 
szkodliwym skutkom wydatków UE i 
maksymalizowaniu korzyści z punktu 
widzenia stanu środowiska i 
różnorodności biologicznej w UE, na 
podstawie dokumentu Komisji pt. 
„Common Framework for Biodiversity 
Proofing of the EU Budget” [Wspólne 
ramy na rzecz ukierunkowania budżetu 
UE na ochronę różnorodności 
biologicznej] oraz zgodnie z krajowymi 
przepisami i wytycznymi, jeżeli są 
dostępne, lub standardami uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i 
EFMR wspierają następujące cele polityki:

1. EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i 
EFMR wspierają pozytywną 
konwergencję, solidarność i spójność w 
UE, zgodnie ze strategią „UE 2020”, 
Europejskim filarem praw socjalnych i 
programem działań ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030. 
Odbywa się to za pośrednictwem 
następujących celów polityki:

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepiej połączona Europa dzięki c) lepiej połączona Europa dzięki 
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zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

zwiększeniu zrównoważonej mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

d) bardziej sprawiedliwa, bardziej 
sprzyjająca włączeniu społecznemu i 
bardziej wykwalifikowana Europa 
równych szans, wdrażająca prawa i 
zasady określone i przewidziane w 
Europejskim filarze praw socjalnych, 
Europejskiej karcie społecznej, Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności w tytule III (Równość) i w 
tytule IV (Solidarność);

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw lokalnych.

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich, wiejskich, partnerstw obszarów 
miejskich i wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw lokalnych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Wspieranie państw członkowskich 
w poprawie dostępu do wysokiej jakości 
zatrudnienia dla wszystkich osób 
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poszukujących pracy, w szczególności 
osób młodych, długotrwale bezrobotnych, 
kobiet, osób niepełnosprawnych i 
migrantów.

Uzasadnienie

Nowa litera f)

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” w państwach członkowskich 
i regionach – cel wspierany z EFRR, EFS+ 
oraz Funduszu Spójności; oraz

a) „Inwestycje na rzecz zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia społecznego 
i pozytywnej konwergencji”, w tym 
inwestycje strategiczne w infrastrukturę w 
państwach członkowskich i regionach 
będących w najtrudniejszej sytuacji – cel 
wspierany z EFRR, EFS+ oraz Funduszu 
Spójności; oraz

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja wdraża jednak: kwotę 
wsparcia z Funduszu Spójności przekazaną 
na instrument „Łącząc Europę”; 
Europejską inicjatywę miejską; 
międzyregionalne innowacyjne inwestycje; 
kwotę wsparcia z EFS+ przekazaną na 
współpracę transnarodową;kwoty 
przekazane na InvestEU37 oraz pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji w ramach 
zarządzania bezpośredniego lub 
pośredniego zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. a) 
i lit. c)] rozporządzenia finansowego.

2. Komisja wdraża jednak: kwotę 
wsparcia z Funduszu Spójności przekazaną 
na instrument „Łącząc Europę”; 
Europejską inicjatywę miejską; 
międzyregionalne innowacyjne inwestycje; 
kwotę wsparcia z EFS+ przekazaną na 
współpracę transnarodową oraz pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji w ramach 
zarządzania bezpośredniego lub 
pośredniego zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. a) i 
lit. c)] rozporządzenia finansowego.

__________________
37 [Rozporządzenie (UE) […] w sprawie 
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[…] (Dz.U. L […] z […], s. […])].

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi. 
Partnerstwo takie obejmuje co najmniej 
następujących partnerów:

1. W przypadku poszczególnych 
umów partnerskich każde państwo 
członkowskie organizuje partnerstwo 
z właściwymi organami regionalnymi 
i lokalnymi. W przypadku programów 
transgranicznych uczestniczące w nich 
państwa członkowskie angażują 
partnerów z wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich. W obu 
przypadkach partnerstwo takie obejmuje 
co najmniej następujących partnerów:

a) władze miejskie i inne organy 
publiczne;

a) władze lokalne, regionalne, 
miejskie i inne organy publiczne;

b) partnerów gospodarczych 
i społecznych;

b) partnerów gospodarczych 
i społecznych; 

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska 
oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci 
i niedyskryminacji.

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
podmioty działające na rzecz ochrony 
środowiska, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty odpowiedzialne za promowanie 
włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci 
i niedyskryminacji, a także podmioty 
wyznaczone jako beneficjenci.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 



RR\1175395PL.docx 255/436 PE626.671v02-00

PL

w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania 
i wdrażania programów, w tym poprzez ich 
udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34.

w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania, 
wdrażania i oceny programów, w tym 
poprzez ich udział w komitetach 
monitorujących zgodnie z art. 34.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 
przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z narzędzia realizacji 
funduszu InvestEU, biorąc pod uwagę 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów;

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, biorąc pod 
uwagę odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) podsumowanie wyborów 
w zakresie polityki i głównych rezultatów 
zakładanych w odniesieniu do 
poszczególnych funduszy, w tym 
w stosownych przypadkach przez 
korzystanie z funduszu InvestEU;

(i) podsumowanie wyborów 
w zakresie polityki i głównych rezultatów 
zakładanych w odniesieniu do 
poszczególnych funduszy;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) komplementarności między 
funduszami i innymi instrumentami Unii, 

(iii) komplementarności między 
funduszami i innymi instrumentami, 
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w tym strategicznymi projektami 
zintegrowanymi realizowanymi w ramach 
programu LIFE oraz strategicznymi 
projektami przyrodniczymi;

funduszami i programami Unii, w tym 
strategicznymi projektami zintegrowanymi 
realizowanymi w ramach programu LIFE 
oraz strategicznymi projektami 
przyrodniczymi;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) kwoty, które mają zostać wniesione 
na poczet funduszu InvestEU według 
funduszu i kategorii regionów;

skreśla się

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele pośrednie i cele końcowe 
określa się w odniesieniu do 
poszczególnych celów szczegółowych 
w ramach programu, z wyjątkiem pomocy 
technicznej i celu szczegółowego 
dotyczącego deprywacji materialnej 
określonego w art. [4 lit. c) ppkt (vii)] 
rozporządzenia w sprawie EFS+.

2. Cele pośrednie i cele końcowe 
określa się w odniesieniu do 
poszczególnych celów szczegółowych 
w ramach programu, z wyjątkiem pomocy 
technicznej i celu szczegółowego 
dotyczącego deprywacji materialnej 
określonego w art. [4 ust. 1 ppkt (xi)] 
rozporządzenia w sprawie EFS+.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyzwania stwierdzone 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów przyjętych 
w 2024 r.;

a) nowe wyzwania stwierdzone 
w odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów przyjętych 
w 2024 r.;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sytuację społeczno-gospodarczą 
danego państwa członkowskiego lub 
regionu;

b) sytuację społeczno-gospodarczą 
danego państwa członkowskiego lub 
regionu, w tym wyzwania stojące przed 
państwem członkowskim określone w 
tablicy wskaźników społecznych i 
wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu, z 
uwzględnieniem Europejskiego filaru 
praw socjalnych jako punktu odniesienia;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jakiekolwiek poważne negatywne 
zmiany sytuacji finansowej lub 
gospodarczej, które wymagają 
dostosowania programów;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych;

(vi) w stosownych przypadkach 
planowane wykorzystanie instrumentów 
finansowych;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż 
w terminie sześciu miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

4. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż 
w terminie czterech miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza zmiany 
w programie nie później niż sześć miesięcy 
po ich przedłożeniu przez państwo 
członkowskie.

4. Komisja zatwierdza zmiany 
w programie nie później niż cztery 
miesiące po ich przedłożeniu przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
mogą wspólnie wspierać programy 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”.

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
mogą wspólnie wspierać programy 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji”.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

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. Państwa członkowskie mogą 
wnioskować o przesunięcie do 5 % 
alokacji finansowych dla programu z 
dowolnego z podanych funduszy do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus lub Funduszu 
Spójności.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) był kierowany przez lokalne grupy 
działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele publicznych i prywatnych 
lokalnych interesów społeczno-
gospodarczych i w których to grupach 
żadna pojedyncza grupa interesu nie 
kontroluje procesu podejmowania decyzji;

b) był kierowany przez lokalne lub 
regionalne grupy działania, w których 
skład wchodzą przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy 
społeczni, a także przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych 
i w których to grupach żadna pojedyncza 
grupa interesu nie kontroluje procesu 
podejmowania decyzji;

Poprawka 52
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku 
wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %;

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
oraz w przypadku wsparcia z Funduszu 
Spójności: 2,5 %;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku wsparcia z EFS+: 4 % 
i w przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie EFS+: 5 %;

b) w przypadku EFS+: 5 %;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku przedwczesnego 
wyczerpania środków (finansowych) – 
sposób, w jaki cele programu mimo 
wszystko mogą być realizowane w latach 
2021-2027;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera i a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) środki dotyczące uproszczonych 
form kosztów.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) szczególny wpływ programu na 
osoby najbardziej zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, a także 
osoby niepełnosprawne, osoby 
długotrwale bezrobotne oraz młodzież 
niepracującą.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) środki mające na celu 
zagwarantowanie beneficjentom 
uproszczonej formy kosztów.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnia, aby wszystkie inwestycje 
obejmowały ukierunkowanie na ochronę 
środowiska i różnorodności biologicznej.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 84 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Płatności zaliczkowe w odniesieniu 
do każdego funduszu są wypłacane 
w postaci rocznych rat przed dniem 1 lipca 
każdego roku, z zastrzeżeniem dostępności 
środków, zgodnie z tym, co następuje:

2. Płatności zaliczkowe w odniesieniu 
do każdego funduszu są wypłacane 
w postaci rocznych rat przed dniem 1 lipca 
każdego roku, z zastrzeżeniem dostępności 
środków, zgodnie z tym, co następuje:

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1 %;

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1,5 %;

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2 %;

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

f) 2026: 0,5 % % f) 2026: 2,5 %

Jeżeli program jest przyjmowany po dniu 1 
lipca 2021 r., wcześniejsze raty są 
wypłacane w roku, w którym przyjęto 
program.

Jeżeli program jest przyjmowany po dniu 1 
lipca 2021 r., wcześniejsze raty są 
wypłacane w roku, w którym przyjęto 
program.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) państwo członkowskie nie podjęło 
niezbędnych działań zgodnie z art. 15 
ust. 6.

skreśla się

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje umorzenia 
każdej kwoty w ramach programu, która 
nie została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe zgodnie z art. 84 lub 
w odniesieniu do której nie złożono 
wniosku o płatność zgodnie z art. 85 i 86 

1. Komisja dokonuje umorzenia 
każdej kwoty w ramach programu, która 
nie została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe zgodnie z art. 84 lub 
w odniesieniu do której nie złożono 
wniosku o płatność zgodnie z art. 85 i 86 
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do dnia 26 grudnia drugiego roku 
kalendarzowego następującego po roku, 
w którym podjęto zobowiązania budżetowe 
na lata 2021–2026.

do dnia 26 grudnia trzeciego roku 
kalendarzowego następującego po roku, 
w którym podjęto zobowiązania budżetowe 
na lata 2021–2026.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasięg geograficzny wsparcia w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”

Zasięg geograficzny wsparcia w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji”

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
wspierają cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich 
regionach odpowiadających poziomowi 2 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 2”) 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) 
nr 1059/2003 zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 868/2014.

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
wspierają cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
we wszystkich regionach odpowiadających 
poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych („regiony na poziomie 
NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 zmienionym 
rozporządzeniami Komisji (UE) 
nr 868/2014 oraz (UE) 2016/2066.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki z EFRR i EFS+ na cel „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” zostają 

Środki z EFRR i EFS+ na cel „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
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rozdzielone między następujące trzy 
kategorie regionów na poziomie NUTS 2:

społecznego i pozytywnej konwergencji” 
zostają rozdzielone między następujące 
trzy kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2:

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 330 624 388 630 według 
cen z 2018 r.

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 378 097 000 000 EUR 
według cen stałych z 2018 r.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję w sprawie rocznego 
podziału zasobów ogólnych między 
państwa członkowskie w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”, pod względem kategorii 
regionów, wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku XXII.

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję w sprawie rocznego 
podziału zasobów ogólnych między 
państwa członkowskie w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i pozytywnej 
konwergencji”, pod względem kategorii 
regionów, wraz z wykazem 
kwalifikujących się regionów zgodnie 
z metodyką określoną w załączniku XXII.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz cel 
„Europejska współpraca terytorialna” 

Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
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(Interreg) oraz cel „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg)

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97,5 % zasobów ogólnych (tj. na 
łączną kwotę 322 194 388 630 EUR) 
i przydziela się w następujący sposób:

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
ustala się na poziomie 97,5 % zasobów 
ogólnych (tj. na łączną kwotę 366 754 090 
000 EUR według cen stałych z 2018 r.) 
i przydziela się w następujący sposób:

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 61,6 % (tj. łączna kwota 
198 621 593 157 EUR) dla regionów 
słabiej rozwiniętych;

a) 61,6 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 14,3 % (tj. łączna 
kwota 45 934 516 595 EUR) dla regionów 
w okresie przejściowym;

b) 14,3 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 10,8 % (tj. łączna 
kwota 34 842 689 000 EUR) dla regionów 
lepiej rozwiniętych;

c) 10,8 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 12,8 % (tj. łączna kwota 
41 348 556 877 EUR) dla państw 
członkowskich otrzymujących wsparcie 
z Funduszu Spójności;

d) 12,8 % dla państw członkowskich 
otrzymujących wsparcie z Funduszu 
Spójności;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 0,4 % (tj. łączna 
kwota 1 447 034 001 EUR) jako 
dodatkowe zasoby dla regionów 
najbardziej oddalonych, wskazanych 
w art. 349 TFUE, oraz regionów na 
poziomie NUTS 2 spełniających kryteria 
określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu 
przystąpienia z 1994 r.

e) 0,4 % jako dodatkowe zasoby dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
wskazanych w art. 349 TFUE, oraz 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W 2024 r. Komisja – w ramach 
dostosowań technicznych na 2025 r., 
zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE, 
Euratom) [[…] (rozporządzenie w sprawie 

W 2024 r. Komisja – w ramach 
dostosowań technicznych na 2025 r., 
zgodnie z art. [6] rozporządzenia (UE, 
Euratom) [[…] (rozporządzenie w sprawie 
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WRF)] – dokonuje przeglądu całkowitych 
alokacji w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” 
w odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego na lata 2025–2027.

WRF)] – dokonuje przeglądu całkowitych 
alokacji w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
w odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego na lata 2025–2027.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota środków dostępnych dla EFS+ 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” wynosi 
88 646 194 590 EUR.

Kwota środków dostępnych dla EFS+ 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
wynosi 105 686 000 000 EUR w cenach 
stałych z 2018 r. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby z łącznej kwoty 
otrzymanych środków polityki spójności 
co najmniej niż 27,5 % wykorzystano na 
projekty w ramach EFS+.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do 
EFS+ wynosi 376 928 934 EUR.

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do 
EFS+ wynosi 424 296 054 EUR według 
cen z 2018 r.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 500 000 000 EUR z zasobów na cel 5. 560 000 000 EUR z zasobów na cel 
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„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” przeznacza się na Europejską 
inicjatywę miejską zarządzaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję.

„Inwestycje na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i pozytywnej 
konwergencji” przeznacza się na 
Europejską inicjatywę miejską zarządzaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 175 000 000 EUR z zasobów EFS+ 
na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” przeznacza się współpracę 
transnarodową na rzecz innowacyjnych 
rozwiązań zarządzaną bezpośrednio lub 
pośrednio.

6. 196 000 000 EUR z zasobów EFS+ 
na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
przeznacza się współpracę transnarodową 
na rzecz innowacyjnych rozwiązań 
zarządzaną bezpośrednio lub pośrednio.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Łączna kwota alokacji 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” oraz celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) nie 
może być przenoszona między tymi 
celami.

2. Łączna kwota alokacji 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do celu 
„Inwestycje na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i pozytywnej 
konwergencji” oraz celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) nie 
może być przenoszona między tymi 
celami.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla celu Stopa współfinansowania dla celu 
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„Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa:

„Inwestycje na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i pozytywnej 
konwergencji” na poziomie każdego 
priorytetu nie przewyższa:

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 70 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

a) 85 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 55 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

b) 60 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 40 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

c) 50 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopy współfinansowania ustalone w lit. 
a) mają zastosowanie również do 
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regionów najbardziej oddalonych oraz 
regionów dotkniętych problemami 
wyludnienia (poniżej 12,5 mieszkańców 
na kilometr kwadratowy na szczeblu 
NUTS 3) lub rozproszenia ludności.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 70 %.

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 85 %.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu w sprawie EFS+ mogą 
zostać określone wyższe stopy 
współfinansowania w przypadku 
priorytetów służących wsparciu działań 
innowacyjnych zgodnie z art. [14] tego 
rozporządzenia.

W rozporządzeniu w sprawie EFS+ mogą 
zostać określone wyższe stopy 
współfinansowania w przypadku 
priorytetów lub programów służących 
zwalczaniu deprywacji materialnej 
zgodnie z art. [9], wsparciu walki z 
bezrobociem wśród młodzieży zgodnie z 
art. [10], europejskiej gwarancji na rzecz 
dzieci zgodnie z art. [10a] oraz działań 
innowacyjnych zgodnie z art. [13] tego 
rozporządzenia.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 70 %.

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 85 %.
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Tabela 3 – wiersz 12 - kolumna Zintegrowane inwestycje terytorialne 
(ZIT)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Miasta, małe miasta i przedmieścia Miasta, małe miasta, przedmieścia i 
połączone obszary wiejskie

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Tabela 3 – wiersz 16 - kolumna Zintegrowane inwestycje terytorialne 
(ZIT)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary słabo zaludnione Obszary wiejskie i słabo zaludnione

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Tabela 3 – wiersz 22 – kolumna Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność (RLKS)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Miasta, małe miasta i przedmieścia Miasta, małe miasta, przedmieścia i 
połączone obszary wiejskie

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Tabela 3 – wiersz 26 – kolumna Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność (RLKS)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary słabo zaludnione Obszary wiejskie i słabo zaludnione

Poprawka 92
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Tabela 3 – wiersz 32 – kolumna Inny rodzaj narzędzia terytorialnego w 
ramach celu polityki 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Miasta, małe miasta i przedmieścia Miasta, małe miasta, przedmieścia i 
połączone obszary wiejskie

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – Tabela 3 – wiersz 36 – kolumna Inny rodzaj narzędzia terytorialnego w 
ramach celu polityki 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary słabo zaludnione Obszary wiejskie i słabo zaludnione

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – wiersz 6 – kolumna 2: Kryteria, które muszą być spełnione

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gotowe są krajowe ramy wdrażania 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, które obejmują:

Gotowe są krajowe ramy wdrażania 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, które obejmują:

1. Cele końcowe posiadające wymierne 
cele pośrednie, mechanizm gromadzenia 
danych i monitorowania.

1. Cele końcowe posiadające wymierne 
cele pośrednie, mechanizm gromadzenia 
danych i monitorowania.

2. Ustalenia służące zagwarantowaniu, że 
w przygotowaniach i wdrażaniu 
programów odpowiednio uwzględnia się 
politykę, prawodawstwo i normy 
w zakresie dostępności.

2. Ustalenia służące zagwarantowaniu, że 
w przygotowaniach i wdrażaniu 
programów, a także w kryteriach wyboru i 
obowiązkach wynikających z projektu 
odpowiednio uwzględnia się politykę, 
prawodawstwo i normy w zakresie 
dostępności.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2.1 – kolumna 2: Cel szczegółowy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.2.1 Poprawa jakości, efektywności 
i dopasowywania systemów kształcenia 
i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

4.2.1 Poprawa jakości, włączającego 
charakteru i skuteczności systemów 
kształcenia i szkolenia w celu ułatwienia 
przejścia od kształcenia do zatrudnienia;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2.2 – kolumna 2: Cel szczegółowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.2.2 Promowanie elastycznych 
możliwości podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji dla wszystkich, w tym przez 
ułatwianie zmiany kariery i promowanie 
mobilności zawodowej

4.2.2 Promowanie uczenia się przez całe 
życie, a także uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego, elastycznych możliwości 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla 
wszystkich, w tym przez ułatwianie 
zmiany kariery i promowanie mobilności 
zawodowej

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sprawdzone empirycznie systemy 
przewidywania i prognozowania 
umiejętności, jak również mechanizmy 
i służby monitorowania losów 
absolwentów do celów wysokiej jakości 
i skutecznych wytycznych dla osób 
uczących się w każdym wieku

1. Sprawdzone empirycznie systemy 
przewidywania i prognozowania 
umiejętności, jak również mechanizmy 
i służby monitorowania do celów wysokiej 
jakości i skutecznych wytycznych dla osób 
uczących się w każdym wieku, w tym 
podejścia zorientowane na osobę uczącą 
się

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki na rzecz zapewnienia 
równego dostępu do wysokiej jakości 
odpowiedniego kształcenia i szkolenia 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
i nabywaniu kluczowych kompetencji na 
wszystkich poziomach, w tym na poziomie 
szkolnictwa wyższego, uczestnictwo 
w takim kształceniu i szkoleniu 
i ukończenie go

2. Środki na rzecz zapewnienia 
równego dostępu do wysokiej jakości, 
przystępnego cenowo, odpowiedniego, 
wolnego od segregacji kształcenia 
i szkolenia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i nabywaniu kluczowych 
kompetencji na wszystkich poziomach, 
w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, 
uczestnictwo w takim kształceniu 
i szkoleniu i ukończenie go

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.2 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizm koordynacji na 
wszystkich poziomach kształcenia 
i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego, 
oraz jasny podział obowiązków między 
właściwymi organami krajowymi lub 
regionalnymi

3. Mechanizm koordynacji na 
wszystkich poziomach kształcenia 
i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego i 
podmiotów organizujących kształcenie 
pozaformalne i nieformalne, oraz jasny 
podział obowiązków między właściwymi 
organami krajowymi lub regionalnymi

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.3 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej

3. Środki przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej 
w oparciu o krajową strategię 
deinstytucjonalizacji i plan działania;

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik IV – wiersz 4.3 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gotowe są krajowe ramy strategiczne 
polityki na rzecz włączenia społecznego 
i walki z ubóstwem, które obejmują:

Gotowe są krajowe ramy strategiczne 
polityki i plan działania na rzecz 
włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem, które obejmują:

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.3 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki na rzecz zapobiegania 
i zwalczania segregacji we wszystkich 
dziedzinach, w tym przez zapewnianie 
odpowiedniego wsparcia dochodu, rynki 
pracy sprzyjające włączeniu społecznemu 
i dostęp do wysokiej jakości usług dla osób 
w trudnej sytuacji, w tym migrantów 

2. Środki na rzecz zapobiegania 
segregacji i jej zwalczania we wszystkich 
dziedzinach, w tym przez zapewnianie 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
ochrony socjalnej, rynki pracy sprzyjające 
włączeniu społecznemu i dostęp do 
wysokiej jakości usług dla osób w trudnej 
sytuacji, w tym migrantów

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.3 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej

3. Środki przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej i 
rodzinnej

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.3.2 – kolumna 2: Cel szczegółowy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3.2 Wspieranie integracji społeczno-
gospodarczej społeczności 
marginalizowanych, takich jak Romowie;

4.3.2 Wspieranie włączenia społeczno-
gospodarczego obywateli państw trzecich 
i społeczności marginalizowanych, takich 
jak Romowie

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wiersz 4.4 – kolumna 4: Kryteria, które muszą być spełnione, przy 
warunku podstawowym – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Środki w celu zapewnienia 
wydajności, trwałości, dostępności i 
przystępności cenowej systemów 
zabezpieczenia społecznego

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzór programów wspieranych z EFRR 
(cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu”), EFS+, Fundusz Spójności i 
EFMR – art. 16 ust. 3

Wzór programów wspieranych z EFRR 
(cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji”), 
EFS+, Fundusz Spójności i EFMR – art. 16 
ust. 3

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punk 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu „Zatrudnienie 
i wzrost”:

Cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia społecznego i 
pozytywnej konwergencji”:
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Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – tabela 1T - Struktura programu

Tekst proponowany przez Komisję

Nr 
identyfi
kacyjny

Tytuł [300] PO
MO
C 
TE
CH
NIC
ZN
A

Podstawa 
obliczania

Fundu
sz

Kategoria wpieranego 
regionu

Wybrany cel 
szczegółowy (CS)

Więcej

W okresie 
przejściowym

CS 1

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone 
i słabo zaludnione

CS 2

1 Priorytet 1 Nie EFRR

Więcej CS 3

Więcej

W okresie 
przejściowym

CS 4

Słabiej rozwinięte

2 Priorytet 2 Nie EFS+

Najbardziej oddalone

CS 5

3 Priorytet 3 Nie Fundu
sz 
Spójno
ści

nie dotyczy

3 Priorytetowa pomoc techniczna Tak nie dotyczy

.. Odrębny priorytet Zatrudnienie 
ludzi młodych)

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Zalecenia 
dla poszczególnych krajów

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Działania 
innowacyjne

Nie EFS+ CS 8

Odrębny priorytet Deprywacja 
materialna

Nie EFS+ CS 9

Poprawka

Nr 
identyfi
kacyjny

Tytuł [300] PO
MO
C 
TE
CH
NIC

Podstawa 
obliczania

Fundu
sz

Kategoria 
wspieranego regionu

Wybrany cel 
szczegółowy (CS)



PE626.671v02-00 278/436 RR\1175395PL.docx

PL

ZN
A

Więcej

W okresie 
przejściowym

CS 1

Słabiej rozwinięte

Najbardziej oddalone 
i słabo zaludnione

CS 2

1 Priorytet 1 Nie EFRR

Więcej CS 3

Więcej

W okresie 
przejściowym

CS 4

Słabiej rozwinięte

2 Priorytet 2 Nie EFS+

Najbardziej oddalone

CS 5

3 Priorytet 3 Nie Fundu
sz 
Spójno
ści

nie dotyczy

3 Priorytetowa pomoc techniczna Tak nie dotyczy

.. Odrębny priorytet Zatrudnienie 
ludzi młodych)

Nie EFS+

Odrębny priorytet Gwarancja 
dla dzieci

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Zalecenia 
dla poszczególnych krajów

Nie EFS+

.. Odrębny priorytet Działania 
innowacyjne

Nie EFS+ CS 8

Odrębny priorytet Deprywacja 
materialna

Nie EFS+ CS 9

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2.1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

 Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów

Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych

Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi

Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej

Poprawka
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Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów

Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych

Priorytet ten jest związany z Gwarancją dla dzieci
Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi

Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2 – ustęp 3 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1.1. Cel szczegółowy54 (cel 
„Zatrudnienie i wzrost”) lub Obszar 
wsparcia (EFMR) – powtarzać 
w odniesieniu do każdego wybranego celu 
szczegółowego lub obszaru wsparcia, do 
priorytetów innych niż pomoc techniczna

2.1.1. Cel szczegółowy54 (cel „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji”) 
lub Obszar wsparcia (EFMR) – powtarzać 
w odniesieniu do każdego wybranego celu 
szczegółowego lub obszaru wsparcia, do 
priorytetów innych niż pomoc techniczna

__________________ __________________
54 Z wyjątkiem celu szczegółowego 
określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia EFS+.

54 Z wyjątkiem celu szczegółowego 
określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia EFS+.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3 – tabela 15

Tekst proponowany przez Komisję

Kategoria 
regionów

Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5 kwota

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Lepiej 
rozwinięte

Słabiej 
rozwinięte

W okresie 
przejściowym

EFRR

Najbardziej 
oddalone lub 
północne 
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słabo 
zaludnione

Lepiej 
rozwinięte

Słabiej 
rozwinięte

W okresie 
przejściowym

EFS+

Najbardziej 
oddalone

Fundusz 
Spójności

EFMR

Ogółem

Poprawka

Kategoria 
regionów

Obszar 
1

Obszar 
2

Obszar 
3

Obszar 
4

Obszar 
5

kwota

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Lepiej 
rozwinięte

Słabiej 
rozwinięte

W okresie 
przejściowym

EFRR

Najbardziej 
oddalone lub 
północne 
słabo 
zaludnione

Fundusz 
Spójności

EFMR

Ogółem

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu „Zatrudnienie 
i wzrost”:

Cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia, 
wzrostu, włączenia społecznego i 
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pozytywnej konwergencji”:

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXIV – podtytuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda alokacji środków dla regionów 
słabiej rozwiniętych kwalifikujących się do 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” – art. 102 ust. 2 lit. a)

Metoda alokacji środków dla regionów 
słabiej rozwiniętych kwalifikujących się do 
celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” – 
art. 102 ust. 2 lit. a)

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXIV – podtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda alokacji środków dla regionów 
w okresie przejściowym kwalifikujących 
się do celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” – art. 102 ust. 2 
lit. b)

Metoda alokacji środków dla regionów 
w okresie przejściowym kwalifikujących 
się do celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” – 
art. 102 ust. 2 lit. b)

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXIV – podtytuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda alokacji środków dla regionów 
lepiej rozwiniętych kwalifikujących się do 
celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” – art. 102 ust. 2 lit. c)

Metoda alokacji środków dla regionów 
lepiej rozwiniętych kwalifikujących się do 
celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” – 
art. 102 ust. 2 lit. c)
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXIV – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Dla wszystkich regionów, które 
zostały sklasyfikowane jako słabiej 
rozwinięte w okresie programowania 
2014–2020, ale których PKB na 
mieszkańca jest wyższy niż 75 % średniej 
UE-27, minimalny roczny poziom 
wsparcia w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” będzie 
odpowiadał corocznie 60 % ich 
poprzedniej indykatywnej średniej alokacji 
rocznej w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” obliczonej 
przez Komisję w kontekście wieloletnich 
ram finansowych na lata 2014–2020.

14. Dla wszystkich regionów, które 
zostały sklasyfikowane jako słabiej 
rozwinięte w okresie programowania 
2014–2020, ale których PKB na 
mieszkańca jest wyższy niż 75 % średniej 
UE-27, minimalny roczny poziom 
wsparcia w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia, wzrostu, włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji” 
będzie odpowiadał corocznie 60 % ich 
poprzedniej indykatywnej średniej alokacji 
rocznej w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu” obliczonej 
przez Komisję w kontekście wieloletnich 
ram finansowych na lata 2014–2020.
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 

(9) Z uwagi na znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu oraz aby 
przyczynić się do finansowania działań, 
które należy koniecznie podjąć na 
szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym, 
aby wywiązać się ze zobowiązań Unii na 
rzecz realizacji porozumienia paryskiego 
i celów zrównoważonego rozwoju 
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ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %.

Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
fundusze przyczynią się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć przynajmniej 30 %.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie i 
koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych, oraz na 
unikanie wszelkich sprzeczności z 
priorytetami Unii, w tym jej 
zobowiązaniami do wdrożenia 
porozumienia paryskiego. Mają również 
pomóc w wykorzystywaniu unijnego 
finansowania w spójny sposób, 
stopniowym wycofywaniu dotacji o 
skutkach szkodliwych dla środowiska oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić treść swoich projektów planów 
krajowych w zakresie energii i klimatu, 
które to projekty państwa członkowskie 
mają opracować w myśl rozporządzenia 
w sprawie zarządzania unią energetyczną14, 
a także wynik procesu prowadzącego do 
wydania zaleceń Unii dotyczących tych 
planów w odniesieniu do ich programów 
i potrzeb finansowych związanych 
z inwestycjami w technologie 
niskoemisyjne.

(14) Państwa członkowskie powinny 
wykazać, w jaki sposób treść ich 
zintegrowanych planów krajowych w 
zakresie energii i klimatu, które państwa 
członkowskie mają opracować w myśl 
rozporządzenia w sprawie zarządzania unią 
energetyczną14, a także wynik procesu 
prowadzącego do wydania zaleceń Unii 
dotyczących tych planów zostały 
uwzględnione w ich programach, w 
szczególności w odniesieniu do potrzeb 
finansowych związanych z inwestycjami w 
technologie niskoemisyjne niezbędne do 
osiągnięcia celów porozumienia 
paryskiego. W okresie programowania 
2021–2027 państwa członkowskie 
powinny regularnie przedstawiać 
komitetowi monitorującemu i Komisji 
postępy w realizacji programów w 
stosunku do ich zintegrowanych 
krajowych planów w zakresie energii i 
klimatu. Podczas przeglądu 
śródokresowego państwa członkowskie 
powinny m.in. rozważyć potrzebę 
wprowadzenia zmian w programach, aby 
zaradzić ewentualnym brakom pod 
względem wykonania i zwiększyć wkład 
funduszy w realizację polityki i środków 
określonych w zintegrowanych krajowych 
planach w zakresie energii i klimatu

__________________ __________________
14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 
94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 
dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 
nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 
dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 
2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 
(UE) 2015/652 oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013 
(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 
(COD)].

14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 
unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 
94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 
dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 
(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 
nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 
dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 
2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 
(UE) 2015/652 oraz uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 525/2013 
(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 
(COD)].
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 
środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd ten powinien być 
okazją do kompleksowej korekty 
programów w oparciu o osiągane wyniki, 
a także okazją do uwzględnienia nowych 
wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 
– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 
polityką spójności na lata 2025, 2026 
i 2027, stosując metodę alokacji określoną 
w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 
obu tych przeglądów powinny prowadzić 
do zmiany programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 
środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd ten powinien być 
okazją do kompleksowej korekty 
programów w oparciu o osiągane wyniki, 
a także okazją do uwzględnienia nowych 
wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r., w tym sprawozdania na temat 
stanu unii energetycznej przewidzianego 
na 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 
– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 
polityką spójności na lata 2025, 2026 
i 2027, stosując metodę alokacji określoną 
w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 
obu tych przeglądów powinny prowadzić 
do zmiany programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie funduszy wspierających 
inwestycje w ochronę środowiska, należy 
zapewnić synergie z Programem działań na 
rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 
w szczególności za pomocą strategicznych 
projektów zintegrowanych realizowanych 

(36) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie funduszy wspierających 
inwestycje w ochronę środowiska, należy 
zapewnić synergie z Programem działań na 
rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 
w szczególności za pomocą strategicznych 
projektów zintegrowanych realizowanych 



RR\1175395PL.docx 289/436 PE626.671v02-00

PL

w ramach tego programu oraz 
strategicznych projektów przyrodniczych.

w ramach tego programu oraz 
strategicznych projektów przyrodniczych. 
Unia powinna zapewnić spójność 
wsparcia w ramach programu LIFE z 
polityką i priorytetami Unii oraz jego 
komplementarność z innymi 
instrumentami finansowymi Unii, 
zapewniając również wdrożenie środków 
upraszczających.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Powodzenie strategicznych 
zintegrowanych projektów zależy od 
ścisłej współpracy między władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz 
zainteresowanymi podmiotami 
niepublicznymi. Należy zatem stosować 
zasady przejrzystości i upubliczniania 
decyzji dotyczących opracowywania, 
wdrażania, oceny i monitorowania 
projektów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) „uodparnianie na klimat” oznacza 
proces mający na celu zapewnienie 
odporności infrastruktury na negatywne 
skutki zmiany klimatu zgodnie 
z przepisami i wytycznymi krajowymi, 
o ile istnieją, lub normami uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym.

(37) „uodparnianie na klimat” oznacza 
proces mający na celu zapewnienie 
odporności infrastruktury na negatywne 
skutki zmiany klimatu zgodnie 
z przepisami i wytycznymi krajowymi, 
o ile istnieją, lub normami uznanymi na 
szczeblu międzynarodowym, a także 
zapewnienie stosowania zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” w odniesieniu do inwestycji w 
infrastrukturę, zgodnie z art. 1 ust. 1 
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dyrektywy 2012/27/UE;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37a) „ukierunkowanie na ochronę 
środowiska i różnorodności biologicznej” 
oznacza ustrukturyzowany proces 
zapewniania skutecznego stosowania 
narzędzi służących zapobieganiu 
szkodliwym skutkom wydatków Unii i 
maksymalizowaniu korzyści na rzecz 
stanu środowiska i różnorodności 
biologicznej w Unii, na podstawie 
dokumentu Komisji pt. „Common 
Framework for Biodiversity Proofing of 
the EU Budget” [Wspólne ramy na rzecz 
ukierunkowania budżetu UE na ochronę 
różnorodności biologicznej] oraz zgodnie 
z krajowymi przepisami i wytycznymi, 
jeżeli są dostępne, lub standardami 
uznanymi na szczeblu międzynarodowym;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu bezemisyjnej mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Regionom zależnym od gospodarki 
węglowej dotkniętym przemianami w 
strukturze zatrudnienia z powodu 
transformacji strukturalnej koniecznej w 
dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej 
udostępnia się dodatkowe wsparcie na 
cele CP 2, aby ułatwić sprawiedliwą 
transformację. Celem jest wsparcie takich 
regionów, w szczególności tych, które nie 
kwalifikują się jeszcze do otrzymania 
pomocy z funduszu na rzecz modernizacji 
na mocy dyrektywy 2003/87/WE, przez 
propagowanie działań takich jak 
przenoszenie pracowników na inne 
stanowiska oraz zmiana i podnoszenie 
kwalifikacji pracowników, edukacja, 
inicjatywy związane z poszukiwaniem 
pracy, a także tworzenie nowych miejsc 
pracy, np. za pośrednictwem 
przedsiębiorstw typu start-up, w ścisłym 
dialogu i koordynacji z partnerami 
społecznymi. Aby sfinansować te 
działania, 25 % budżetu programu 
wspierania reform strukturalnych 
zostanie przeniesione do funduszy 
strukturalnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dostarczają 
informacje na temat wsparcia celów 
dotyczących środowiska i klimatu 
z wykorzystaniem metodyki opartej na 
rodzajach interwencji w odniesieniu do 
każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje 
przypisywanie konkretnej wagi 
udzielonemu wsparciu na poziomie 
odzwierciedlającym stopień, w jakim 
wsparcie takie przyczynia się do 
osiągnięcia celów środowiskowych 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
uodparnianie na klimat oraz 
ukierunkowanie na ochronę środowiska i 
różnorodności biologicznej w ramach 
swoich działań we wszystkich procesach 
planowania i wdrażania. Dostarczają 
informacje na temat wsparcia celów 
dotyczących środowiska i klimatu 
z wykorzystaniem metodyki opartej na 
rodzajach interwencji w odniesieniu do 
każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje 
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i klimatycznych. W przypadku EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 
waga powinna być związana z wymiarem 
i kodem rodzaju interwencji określonym 
w załączniku I.

przypisywanie konkretnej wagi 
udzielonemu wsparciu na poziomie 
odzwierciedlającym stopień, w jakim 
wsparcie takie przyczynia się do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
i klimatycznych. W przypadku EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 
waga powinna być związana z wymiarem 
i kodem rodzaju interwencji określonym 
w załączniku I.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wyjaśnienie, w jaki sposób 
fundusze są dostosowywane i przyczyniają 
się do realizacji celów, polityki i środków 
określonych w ich zintegrowanych 
krajowych planach w zakresie energii i 
klimatu na mocy rozporządzenia w 
sprawie zarządzania unią energetyczną;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) alokacjach środków finansowych 
według priorytetów obejmujących kwoty 
na lata 2026 i 2027;

a) alokacjach środków finansowych 
według priorytetów obejmujących kwoty 
na lata 2026 i 2027, w szczególności z 
uwzględnieniem aktualizacji 
zintegrowanych krajowych planów w 
zakresie energii i klimatu na mocy art. 14 
rozporządzenia w sprawie zarządzania 
unią energetyczną;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia 
w szczególności odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów.

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja analizuje w szczególności, 
czy odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów zostały prawidłowo zastosowane.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie decyzje i dokumenty 
potwierdzające komitetu monitorującego 
publikuje się na stronie internetowej, o 
której mowa w art. 44 ust. 1.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Punkt kompleksowej obsługi obywateli

1. W terminie trzech miesięcy od daty 
powiadomienia danego państwa 
członkowskiego o decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu państwo 
członkowskie tworzy punkt kompleksowej 
obsługi w celu udzielania odpowiedzi na 
wszelkie pytania lub wnioski obywateli 
UE, w tym beneficjentów, dotyczące 
realizacji każdego z programów.
Państwa członkowskie mogą utworzyć 
pojedynczy punkt kompleksowej obsługi, 
który obejmie więcej niż jeden program.
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2. Punkt kompleksowej obsługi 
zapewnia obywatelom Unii całościowe 
doradztwo w zakresie realizacji każdego 
programu, w tym dotyczące zaproszeń do 
składania projektów, oraz rozpatruje 
wszelkie skargi dotyczące realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do jego spójności z innymi obszarami 
polityki UE takimi jak polityka 
środowiskowa i polityka dotycząca 
klimatu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnia, że inwestycje 
w infrastrukturę o oczekiwanym okresie 
żywotności co najmniej pięciu lat 
obejmują kwestie uodparniania na klimat.

j) dopilnowuje, by inwestycje 
w infrastrukturę o oczekiwanym okresie 
żywotności co najmniej pięciu lat 
obejmowały kwestie uodparniania na 
klimat oraz ukierunkowania na ochronę 
środowiska i różnorodności biologicznej.
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OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kosma Złotowski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Dotychczasowy wpływ polityki spójności na rozwój infrastruktury transportowej, a tym 
samym na rozwój społeczno-gospodarczy państw Unii Europejskiej, jest jednoznacznie 
pozytywny. Fundusze europejskie oddziałują w wysokim stopniu na wzrost gospodarczy, 
aktywność inwestycyjną, rynki pracy, a także rozwój jednolitego europejskiego obszaru 
transportu oraz wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarek państw członkowskich. 
Realizacja polityki spójności przyczynia się nie tylko do zmniejszenia dystansu pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi, ale również do ograniczenia różnic rozwojowych 
między regionami.

Wyniki badań wyraźnie wykazują, że to właśnie dzięki funduszom strukturalnym i 
inwestycyjnym następuje przyspieszenie wzrostu PKB oraz konwergencja gospodarek państw 
członkowskich. Fundusze europejskie wywołują również zauważalny wzrost zatrudnienia w 
najsłabiej rozwiniętych regionach i spadek bezrobocia w ujęciu ogólnokrajowym. 

Polityka spójności skutecznie wspiera proces tworzenia nowych miejsc pracy oraz finansuje 
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programy podnoszenia kwalifikacji pracowników, co ułatwia adaptację do zmieniających się 
warunków zatrudnienia na rynku pracy. Polityka spójności i jej instrumenty nadal należą do 
najistotniejszych czynników kreowania rozwoju w wielu państwach członkowskich UE, a 
Fundusz Spójności w największym stopniu spośród innych instrumentów finansowych 
przyczynia się do osiągania celów konwergencji, poprzez realizację strategicznych projektów 
w obszarach ochrony środowiska i sieci TEN-T.

W dniu 29 maja 2018 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMiR), a także przepisów finansowych na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(IZGW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (FBW) dalej zwane 
rozporządzeniem ramowym. Głównym celem tego aktu jest usprawnienie oraz ujednolicenie 
zasad wykorzystania w latach 2021-2027 funduszy będących w zarządzaniu dzielonym. 

W projekcie rozporządzenia wskazano budżet na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w wysokości 330,6 mld euro. W ramach tej kwoty na Fundusz Spójności 
przewidziano 41,394 mld euro, a w tym 10 mld euro zarezerwowane jest na wykorzystanie w 
ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. 

Stanowisko sprawozdawcy

Z uwagi na wysoce techniczny i szczegółowy charakter nowej propozycji sprawozdawca 
skoncentrował się przede wszystkim na aspektach bezpośrednio dotykających inwestycji 
transportowych.

Sprawozdawca zgadza się z zasadniczym celem, który stanowił przesłankę do przygotowania 
projektu rozporządzenia ramowego, czyli z potrzebą znacznego ograniczenia zbędnych 
obciążeń administracyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu pewności 
co do legalności i prawidłowości wydatkowania środków. W opinii sprawozdawcy konieczne 
jest uelastycznienie procedur w celu dostosowania zasad korzystania z istniejących 
programów do zmieniających się potrzeb i warunków gospodarczych oraz lepsze 
dopasowanie programów do priorytetów UE.

Sprawozdawca uważa, że nadal istnieją możliwości dokonania uproszczeń i racjonalizacji 
wdrażania, których KE do tej pory nie wykorzystała. Przykładowo, niektóre rozwiązania 
wypracowane podczas ostatniej zmiany rozporządzenia 1303/2013 (tzw. omnibus) nie zostały 
przez KE uwzględnione w przedłożonej propozycji. Ponadto nie wszystkie rozwiązania 
zaproponowane przez KE będą służyły wskazanym powyżej celom.

Odnośnie do środków przeniesionych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”, 
30% tych kwot udostępnia się niezwłocznie wszystkim państwom kohezyjnym na zasadach 
konkurencyjnych, a 70% przeznacza się do podziału na koperty narodowe podczas gdy w 
perspektywie 2014-2020 całość środków FS została przeznaczona na koperty narodowe z 3-
letnim okresem na wykorzystanie w ramach kopert, a dopiero później udostępnienia w trybie 
konkurencyjnym. 

Sprawozdawca nie popiera propozycji natychmiastowego udostępniania 30% zasobów 
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przeniesionych z alokacji Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” wszystkim 
państwom członkowskim kwalifikującym się do wsparcia FS. W przekonaniu sprawozdawcy 
cała kwota transferu z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 10 
mld euro powinna zostać podzielona na koperty narodowe proporcjonalnie do wkładu 
poszczególnych państw członkowskich, możliwe do wykorzystania w określonym czasie. 
Takie rozwiązanie funkcjonuje w obecnej perspektywie finansowej i nie ma uzasadnienia 
merytorycznego ani praktycznego dla zmniejszenia puli kopert narodowych do 70 %.

Komisja proponuje również obniżenie poziomu dofinansowania do 70% (z obecnych 85%) w 
przypadku regionów słabiej rozwiniętych, co spowoduje konieczność znacznie większego niż 
obecnie zaangażowania środków krajowych w realizację programów realizowanych w ramach 
środków przeniesionych z funduszu spójności. 

Oznacza to, że duże transportowe inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach 
funduszy przesuniętych z Funduszu Spójności będą wymagały większego wkładu z budżetu 
państwa. Rozwiązanie to uniemożliwi wręcz realizację wielu inwestycji jednocześnie i 
wpłynie negatywnie przede wszystkim na inwestycje w sektorze transportu, które są wysoce 
kapitałochłonne i większość z nich nie zostałaby zrealizowana bez dotychczas stosowanego 
współfinansowania. Zaproponowana redukcja poziomu dofinansowania z FS i wzrost 
współfinansowania krajowego nie tylko nie zwiększy poczucia odpowiedzialności państw 
członkowskich, ale zablokuje realizację wielu projektów infrastrukturalnych. 

Komisja Europejska proponuje zastąpienie aktualnie obowiązującej zasady n+3 zasadą n+2. 
Zasada n+3 jest szczególnie korzystna dla skomplikowanych dużych wieloletnich projektów 
inwestycyjnych generujących wysokie wydatki i daje ona potrzebne ramy czasowe, konieczne 
dla wszystkich faz cyklu życia projektów. Do takich projektów zaliczyć należy właśnie 
projekty transportowe. Zasada n+2 nie gwarantuje przyspieszenia procesu inwestycyjnego, a 
jedynie zaostrza sankcje dla państw członkowskich, które nie certyfikują środków w 
odpowiednim tempie. W efekcie dochowanie tempa realizacji programów wyznaczonego 
przez zasadę n+2 może się okazać niemożliwe i państwa utracą znaczącą część alokacji.

Sprawozdawca wyraża również zaniepokojenie planowaną redukcją środków Funduszu 
Spójności, jak również rezygnacją z zapewnienia 1/3 udziału tego funduszu w alokacji 
ogółem. Alokacja na Fundusz Spójności w perspektywie 2021-2027 została zaproponowana 
na poziomie 41,4 mld euro wobec 75,8 mld euro w obecnej perspektywie, co oznacza realny 
spadek aż o 45%. Jednocześnie dochód narodowy brutto na mieszkańca w państwach 
będących beneficjentami funduszu spójności nie wzrósł w takiej samej skali. Tak znaczna 
redukcja Funduszu Spójności ograniczy możliwość zaspokojenia dużych potrzeb 
inwestycyjnych w podstawową infrastrukturę transportową w państwach kohezyjnych.

Sprawozdawca zgłasza również zastrzeżenia do zaproponowanej w załączniku do 
rozporządzenia listy warunków podstawowych, w szczególności w odniesieniu do sektora 
transportu. Wątpliwości budzi konieczność uwzględniania w dokumencie dotyczącym 
kompleksowego planowania transportu informacji na temat środków budżetowych 
niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji i konserwacji istniejącej i planowanej 
infrastruktury. 

Sprawozdawca wyraża również wątpliwości wobec powiązanie wydatkowania środków UE z 
tzw. praworządnością. Tylko obiektywne, nieupolitycznione i niedyskryminujące kryteria 
mogłyby przynieść w tej kwestii oczekiwane rezultaty. Jednocześnie sprawozdawca zwraca 
uwagę, że przedstawiony przez KE projekt rozporządzenia ws. ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich nie 
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spełnia powyższych kryteriów. 

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Należy zwiększyć finansowanie w 
obszarze polityki spójności w latach 2021–
2027 w sposób opisany w rezolucji 
przyjętej przez Parlament Europejski lub 
przynajmniej utrzymać poziom obecnych 
wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dotyczą środków wiążących 
skuteczność funduszy z należytym 
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członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

zarządzaniem gospodarczym i ochrony 
budżetu Unii, w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich, gdyż 
poszanowanie dla należytego zarządzania 
gospodarczego i praworządności stanowi 
zasadniczy warunek wstępny należytego i 
skutecznego zarządzania finansowaniem 
przez UE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %.

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia 
sprawiedliwej transformacji energetyki i 
działań w dziedzinie klimatu w celu 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na zmianę klimatu 
w budżecie UE mają sięgnąć co najmniej 
25 % w okresie WRF 2021–2027 oraz 
30 % w możliwie najkrótszym terminie, a 
najpóźniej do 2027 r. Między innymi 
poprzez restrukturyzację regionów 
górnictwa węglowego, np. poprzez 
fundusz sprawiedliwej transformacji 
sektora energetycznego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Utrzymuje finasowanie polityki 
spójności w latach 2021-2027 co najmniej 
na poziomie budżetu w okresie 2014-2020, 
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co pozwoli na realizację podstawowych 
celów polityki, dużych projektów 
inwestycyjnych oraz w zniwelowaniu 
różnic w poziomie rozwoju między 
regionami.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bardziej inteligentna Europa dzięki 
wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej;

a) bardziej konkurencyjna, 
inteligentna i zrównoważona Europa dzięki 
wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zmniejszeniu 
krajowych i regionalnych asymetrii 
społeczno-gospodarczych oraz wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej;

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem;

b) bardziej przyjazna dla środowiska, 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmian 
strukturalnych i zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

c) bardziej i lepiej połączona Europa 
dzięki zwiększeniu zrównoważonego 
transportu, bezpiecznej i inteligentnej 
mobilności, intermodalności, 
interoperacyjności, zwłaszcza w sektorze 
transportu, jak również regionalnych 
połączeń teleinformatycznych, w tym 
zmniejszeniu izolacji regionów najbardziej 
oddalonych poprzez inwestowanie w ich 
dostępność oraz wspieranie ekologicznej 
mobilności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) spójniejsza Europa dzięki wspieraniu 
integracji osób niepełnosprawnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wdrażać współpracę 
regionów najbardziej oddalonych 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg) w ramach 
zarządzania pośredniego.

3. Komisja może wdrażać współpracę 
regionów najbardziej oddalonych w 
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg) w ramach 
zarządzania pośredniego po uprzedniej 
zgodzie stron.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu zgodnie z art. 60 wniosku rozporządzenia UE COM(2018) 374 w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg). 

Poprawka 10
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej raz w roku Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów.

4. Co najmniej raz w roku Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów oraz 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie przekazuje 
Komisji umowę partnerstwa w momencie 
przedłożenia pierwszego programu lub 
przed jego przedłożeniem.

2. Państwo członkowskie przekazuje 
Komisji umowę partnerstwa w momencie 
przedłożenia pierwszego programu lub 
przed jego przedłożeniem, ale nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 
przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z narzędzia realizacji funduszu 
InvestEU, biorąc pod uwagę odnośne 
zalecenia dla poszczególnych krajów;

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 
przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z narzędzia realizacji funduszu 
InvestEU, biorąc pod uwagę między 
innymi odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1



RR\1175395PL.docx 305/436 PE626.671v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia umowę partnerstwa 
i jej zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia w szczególności 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów.

1. Komisja ocenia umowę partnerstwa 
i jej zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia przepisy art. 4 i 8 
oraz, w stosownych przypadkach, odnośne 
zalecenia dla poszczególnych krajów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerstwa przez 
państwo członkowskie.

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerstwa przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu umowy partnerstwa, 
uwzględniając uwagi zgłoszone przez 
Komisję.

3. W terminie jednego miesiąca 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
umowy partnerstwa, uwzględniając uwagi 
otrzymane od Komisji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia umowy partnerstwa nie 
później niż w terminie czterech miesięcy 

4. Komisja przyjmuje decyzję w 
drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia umowy partnerstwa nie 
później niż w terminie czterech miesięcy 
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od daty przedłożenia przez państwo 
członkowskie swojej umowy partnerstwa. 
Umowa partnerstwa nie może być 
zmieniana.

od daty pierwszego przedłożenia przez 
państwo członkowskie swojej umowy 
partnerstwa. Umowa partnerstwa nie może 
być zmieniana.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
wykorzystywane w ramach odpowiedniego 
obszaru InvestEU na potrzeby projektów 
realizowanych przez dane państwo 
członkowskie

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym.

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom strukturalnym, gospodarczym 
lub społecznym, jakie występują w 
przypadku regionów najbardziej 
oddalonych.
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Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Powiązanie polityki spójności z europejskim semestrem nie może 
powodować zawieszenia zobowiązań lub płatności w regionach, w przypadku gdy to państwo 
członkowskie, a nie region, nie spełniło obowiązków.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) związane rodzaje działań, w tym 
wykaz planowanych operacji o znaczeniu 
strategicznym oraz ich zakładany wkład 
w realizację wspomnianych celów 
szczegółowych oraz strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego w stosownych 
przypadkach;

(i) związane rodzaje działań, w tym 
wykaz planowanych operacji o znaczeniu 
strategicznym oraz ich zakładany wkład w 
realizację wspomnianych celów 
szczegółowych oraz strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego w stosownych 
przypadkach, a także harmonogram;

 Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia 
w szczególności odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów.

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia przepisy art. 4 
i 8 oraz, w stosownych przypadkach, 
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2



PE626.671v02-00 308/436 RR\1175395PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu programu, uwzględniając uwagi 
zgłoszone przez Komisję.

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu programu, uwzględniając uwagi 
otrzymane od Komisji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż 
w terminie sześciu miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

4. Komisja przyjmuje decyzję w 
drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż w 
terminie czterech miesięcy od daty 
pierwszego przedłożenia programu przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia zmiany i ich 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w tym 
z wymogami na poziomie krajowym, 
i może zgłosić uwagi w terminie trzech 

2. Komisja ocenia zmiany i ich 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem i 
rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w tym z 
wymogami na poziomie krajowym, i może 
zgłosić uwagi w terminie dwóch miesięcy 
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miesięcy od daty przedłożenia 
zmienionego programu.

od daty przedłożenia zmienionego 
programu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu zmienionego programu 
i uwzględnia uwagi zgłoszone przez 
Komisję.

3. W terminie jednego miesiąca 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
zmienionego programu i uwzględnia uwagi 
otrzymane od Komisji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza zmiany 
w programie nie później niż sześć miesięcy 
po ich przedłożeniu przez państwo 
członkowskie.

4. Komisja zatwierdza zmiany w 
programie nie później niż cztery miesiące 
po ich pierwszym przedłożeniu przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W okresie programowania dla 
regionów najbardziej oddalonych państwo 
członkowskie może dokonać przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 10 % początkowej 
alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 
niż 5 % budżetu programu na rzecz 
innego priorytetu tego samego funduszu w 
ramach tego samego programu.

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 



PE626.671v02-00 310/436 RR\1175395PL.docx

PL

ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Z tych powodów regiony najbardziej oddalone potrzebują większej 
elastyczności w przesuwaniu funduszy między priorytetami w ramach tego samego programu, 
aby stawić czoła ograniczeniom strukturalnym i niespodziewanym sytuacjom, w szczególności 
klęskom spowodowanym przez zmianę klimatu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku 
wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %;

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku 
wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %; dla 
regionów najbardziej oddalonych 4 %;

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Zwiększone koszty mają również wpływ na zarządzanie programami, ich 
kontrolę i monitorowanie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku wsparcia z EFS+: 4 % 
i w przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie EFS+: 5 %;

b) w przypadku wsparcia z EFS+: 4 
%, a dla regionów najbardziej oddalonych 
5 %, i w przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie EFS+: 5 %;

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Zwiększone koszty mają również wpływ na zarządzanie programami, ich 
kontrolę i monitorowanie.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku wsparcia z EFMR: 6 
%;

c) w przypadku wsparcia z EFMR: 6 
%; dla regionów najbardziej oddalonych 
7 %;

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Zwiększone koszty mają również wpływ na zarządzanie programami, ich 
kontrolę i monitorowanie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zarządzająca przekazuje Komisji 
drogą elektroniczną dane zbiorcze 
dotyczące poszczególnych programów do 
dnia 31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31 
lipca, 30 września i 30 listopada każdego 
roku według wzoru podanego w załączniku 
VII.

Instytucja zarządzająca przekazuje Komisji 
drogą elektroniczną dane zbiorcze 
dotyczące poszczególnych programów do 
dnia 31 maja i 30 listopada każdego roku 
według wzoru podanego w załączniku VII.

Uzasadnienie

Zarządzanie programami jest dość złożone i usunięcie którejś z dat pozwoli na uproszczenie 
wdrażania programu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwsze przekazanie danych nastąpi do 
dnia 31 stycznia 2022 r., a ostatnie – do 

Pierwsze przekazanie danych nastąpi do 
dnia 31 maja 2022 r., a ostatnie – do dnia 
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dnia 31 stycznia 2030 r. 31 stycznia 2030 r.

Uzasadnienie

Zarządzanie programami jest dość złożone i usunięcie którejś z dat pozwoli na uproszczenie 
wdrażania programu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca zapewnia, 
aby w ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje 
o programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
dostępne możliwości finansowania 
i osiągnięcia.

1. Instytucja zarządzająca zapewnia, 
aby w ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje o 
programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
harmonogram zaproszenia do składania 
wniosków, dostępne możliwości 
finansowania i osiągnięcia.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed przedłożeniem do 
instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu, 
niezależnie od tego, czy dokonano 
wszystkich powiązanych płatności.

6. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed przedłożeniem do 
instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu, 
niezależnie od tego, czy dokonano 
wszystkich powiązanych płatności. 
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
pomocy przewidzianej w art. 21 
rozporządzenia (UE) nr XXX 
(dotyczącego Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego) na pokrycie 
dodatkowych kosztów produktów 
rybołówstwa i akwakultury w regionach 
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najbardziej oddalonych oraz do działań 
związanych z dodatkowymi szczególnymi 
alokacjami dla regionów najbardziej 
oddalonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr XXXX (EFRR i Fundusz 
Spójności).

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że niniejszy ustęp nie ma zastosowania do Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego zgodnie z art. 21 wniosku Komisji ani do Funduszu Spójności, w szczególności w 
przypadku dodatkowych szczególnych alokacji dla regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwa z państw trzecich mogą 
tylko wtedy brać udział w przetargach 
dotyczących projektów finansowanych 
przez UE, gdy również przedsiębiorstwa z 
UE mają możliwość udziału w 
przetargach publicznych w państwach 
pochodzenia tych przedsiębiorstw. 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61a
Pomoc państwa

Uważa się, że działania finansowane w 
ramach programów objętych niniejszym 
rozporządzeniem są zgodne z przepisami 
Unii dotyczącymi pomocy państwa.

Uzasadnienie

Ta automatyczna zgodność przyczyni się do sprawniejszego zarządzania programami.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy określający format, który ma 
być stosowany do celów zgłaszania 
nieprawidłowości, zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego artykułu.

11. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy określający format, który ma 
być stosowany do celów zgłaszania 
nieprawidłowości, zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
oraz zasad wykonywania niniejszego 
artykułu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wszystkich etapach procedury są 
wdrażane z wykorzystaniem e-usług i są w 
pełni przejrzyste.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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fa) 2027-2029: 3 %

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Utrzymanie obecnych stawek płatności zaliczkowych przewidzianych w 
art. 134 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 jest niezbędne do wdrożenia programów.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 330 624 388 630 według 
cen z 2018 r.

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 372 197 000 000 EUR 
według cen z 2018 r.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97,5 % zasobów ogólnych (tj. na 
łączną kwotę 322 194 388 630 EUR) 
i przydziela się w następujący sposób:

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97,5 % zasobów ogólnych i 
przydziela się w następujący sposób:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 61,6 % (tj. łączna kwota 
198 621 593 157 EUR) dla regionów 
słabiej rozwiniętych;

a) 61,6 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 14,3 % (tj. łączna 
kwota 45 934 516 595 EUR) dla regionów 
w okresie przejściowym;

b) 14,3 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 10,8 % (tj. łączna 
kwota 34 842 689 000 EUR) dla regionów 
lepiej rozwiniętych;

c) 10,8 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 12,8 % (tj. łączna kwota 
41 348 556 877 EUR) dla państw 
członkowskich otrzymujących wsparcie 
z Funduszu Spójności;

d) 12,8 % dla państw członkowskich 
otrzymujących wsparcie z Funduszu 
Spójności;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do 
EFS+ wynosi 376 928 934 EUR.

Do kwoty dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), dodaje się w ramach 
EFS+ pulę środków finansowych 
wynoszącą 376 928 934 EUR.
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie z art. 5 ust. 2 wniosku w sprawie rozporządzenia (UE) dotyczącego 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej 2 lata przed ogłoszeniem 
zaproszenia do składania wniosków w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
Komisja informuje Parlament i państwa 
członkowskie o wysokości i kryteriach.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 % zasobów przeniesionych do 
instrumentu „Łącząc Europę” zostaje 
niezwłocznie po przesunięciu 
udostępnione wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

skreśla się

Poprawka 55

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 

Do specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa w akapicie 
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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”.

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.

Poprawka 56

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”].

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 2,5 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe 
z funduszy na okres 2021–2027 (tj. 

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 3 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe z 
funduszy na okres 2021–2027 (tj. w łącznej 
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w łącznej kwocie 8 430 000 000 EUR). kwocie 10 116 000 000 EUR).

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w wysokości nie więcej niż 15 % 
łącznych alokacji dla słabiej rozwiniętych 
regionów do regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych oraz z regionów w okresie 
przejściowym do regionów lepiej 
rozwiniętych;

skreśla się

Uzasadnienie

Realokacja środków z regionów mniej rozwiniętych do regionów dobrze rozwiniętych nie 
odpowiada duchowi polityki spójności.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 70 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

a) 85 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 55 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

b) 60% dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 40 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

c) 50 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 70 %.

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
nie przewyższa 85 %.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 70 %.

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 85 %.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1: Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – Cel polityki 2

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem

024 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty 
demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia 100 % 40 %

025 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 100 % 40 %

026 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 100 % 40 %



PE626.671v02-00 322/436 RR\1175395PL.docx

PL

energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

027
Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi stanowiące 
przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na 
zmiany klimatu

100 % 40 %

028 Energia odnawialna: wiatrowa 100 % 40 %

029 Energia odnawialna: słoneczna 100 % 40 %

030 Energia odnawialna: z biomasy 100 % 40 %

031 Energia odnawialna: morska 100 % 40 %

032 Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna) 100 % 40 %

033 Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w 
tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi składowanie 100 % 40 %

034 Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze i chłodnicze 100 % 40 %

035

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

100 % 100 
%

036

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: pożarów, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

100 % 100 
%

037

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: innych, np. erozji 
i susz, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów 
zarządzania klęskami i katastrofami)

100 % 100 
%

038

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. 
trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. 
awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, 
w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy 
i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

0 % 100 
%

039
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów 
ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz 
efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę pitną)

0 % 100 
%

040
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym 
gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne środki przystosowania 
się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków)

40 % 100 
%

041 Odbieranie i oczyszczanie ścieków 0 % 100 
%

042 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: środki 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji, 

0 % 100 
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segregacji, recyklingu %

043 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: mechaniczno-
biologicznego przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne 0 % 100 

%

044 Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub 
niebezpiecznymi 0 % 100 

%

045 Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako 
surowców 0 % 100 

%

046 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych 
gruntów 0 % 100 

%

047 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów w MŚP 40 % 40 %

048 Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę jakości powietrza. 40 % 100 
%

049 Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 
2000 40 % 100 

%

050 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura 40 % 100 
%

Poprawka

Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem

024 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty 
demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia 100 % 40 %

025 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 100 % 40 %

026 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 100 % 40 %

027
Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi stanowiące 
przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na 
zmiany klimatu

100 % 40 %

027a
Wsparcie dla przedsiębiorstw, w których wprowadzane są zmiany 
strukturalne, w celu promowania gospodarki niskoemisyjnej i 
niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej

100% 40%

028 Energia odnawialna: wiatrowa 100 % 40 %

029 Energia odnawialna: słoneczna 100 % 40 %

030 Energia odnawialna: z biomasy 100 % 40 %

031 Energia odnawialna: morska 100 % 40 %
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032 Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna) 100 % 40 %

033 Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w 
tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi składowanie 100 % 40 %

034 Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze i chłodnicze 100 % 40 %

035

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

100 % 100 
%

036

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: pożarów, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

100 % 100 
%

037

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: innych, np. erozji 
i susz, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów 
zarządzania klęskami i katastrofami)

100 % 100 
%

038

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. 
trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. 
awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, 
w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy 
i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

0 % 100 
%

039
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów 
ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz 
efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę pitną)

0 % 100 
%

040
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym 
gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne środki przystosowania 
się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków)

40 % 100 
%

041 Odbieranie i oczyszczanie ścieków 0 % 100 
%

042
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: środki 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji, 
segregacji, recyklingu

0 % 100 
%

043 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: mechaniczno-
biologicznego przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne 0 % 100 

%

044 Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub 
niebezpiecznymi 0 % 100 

%

045 Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako 
surowców 0 % 100 

%

046 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych 0 % 100 
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gruntów %

046 a Rekultywacja regionów górniczych 0 % 100 
%

047 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów w MŚP 40 % 40 %

048 Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę jakości powietrza. 40 % 100 
%

049 Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 
2000 40 % 100 

%

050 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura 40 % 100 
%

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1: Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – Cel polityki 3

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki 3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń teleinformatycznych

051 TIK: sieci szerokopasmowe o bardzo wysokiej przepustowości (sieć 
szkieletowa/ dosyłowa) 0 % 0 %

052

TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla wielu lokali 
mieszkalnych)

0 % 0 %

053
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla domów i przedsiębiorstw) 

0 % 0 %

054
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do stacji 
bazowej zaawansowanych urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej) 

0 % 0 %

055
TIK: inne rodzaje infrastruktury TIK (w tym zasoby lub wyposażenie 
komputerowe o dużej skali, centra danych, czujniki i inne urządzenia 
bezprzewodowe)

0 % 0 %

056 Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa 0 % 0 %

057 Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa 0 % 0 %

058 Nowo wybudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową 
i węzłami TEN-T 0 % 0 %

059 Nowo wybudowane inne drogi krajowe, regionalne i lokalne drogi 0 % 0 %
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dojazdowe

060 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć 
bazowa 0 % 0 %

061 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć 
kompleksowa 0 % 0 %

062 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi 
krajowe, regionalne lub lokalne) 0 % 0 %

063 Cyfryzacja w transporcie: drogi 40 % 0 %

064 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa 100 % 40 %

065 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa 100 % 40 %

066 Inne nowo wybudowane linie kolejowe 100 % 40 %

067 Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 
bazowa 0 % 40 %

068 Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 
kompleksowa 0 % 40 %

069 Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe 0 % 40 %

070 Cyfryzacja w transporcie: kolej 40 % 0 %

071 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 0 % 40 %

072 Tabor kolejowy 40 % 40 %

073 Infrastruktura na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

074 Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

075 Infrastruktura przeznaczona dla rowerów 100 % 100 
%

076 Cyfryzacja w transporcie miejskim 40 % 0 %

077 Infrastruktura paliw alternatywnych 100 % 40 %

078 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 40 % 40 %

079 Transport multimodalny (nie w zastosowaniu miejskim) 40 % 40 %

080 Porty morskie (sieci TEN-T) 40 % 0 %

081 Inne porty morskie 40 % 0 %

082 Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T) 40 % 0 %

083 Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne) 40 % 0 %

084 Cyfryzacja w transporcie: inne rodzaje transportu 40 % 0 %

Poprawka

Cel polityki 3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń teleinformatycznych
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051 TIK: sieci szerokopasmowe o bardzo wysokiej przepustowości (sieć 
szkieletowa/ dosyłowa) 100 % 0 %

052

TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla wielu lokali 
mieszkalnych)

100 % 0 %

053
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla domów i przedsiębiorstw) 

100 % 0 %

054
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do stacji 
bazowej zaawansowanych urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej) 

100 % 0 %

055
TIK: inne rodzaje infrastruktury TIK (w tym zasoby lub wyposażenie 
komputerowe o dużej skali, centra danych, czujniki i inne urządzenia 
bezprzewodowe)

100 % 0 %

056 Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć bazowa 50 % 0 %

057 Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć 
kompleksowa 50 % 0 %

058 Nowo wybudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową 
i węzłami TEN-T 50 % 0 %

059 Nowo wybudowane inne drogi krajowe, regionalne i lokalne drogi 
dojazdowe 0 % 0 %

059a Kontrola i modernizacja istniejących mostów i tuneli drogowych ze 
względów bezpieczeństwa 0 % 0 %

060 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – 
sieć bazowa 0 % 0 %

061 Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – 
sieć kompleksowa 0 % 0 %

062 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi 
krajowe, regionalne lub lokalne) 0 % 0 %

063 Cyfryzacja w transporcie: drogi 100 % 0 %

064 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa 100 % 40 %

065 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa 100 % 40 %

066 Inne nowo wybudowane linie kolejowe 100 % 40 %

067 Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 
bazowa 100 % 40 %

068 Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 
kompleksowa 100 % 40 %

068 a Przywrócenie transgranicznych regionalnych połączeń kolejowych, z 
których przestano korzystać lub w przypadku których zdemontowano 

0 % 0 %
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infrastrukturę (brakujące połączenia)
069 Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe 100 % 40 %

069 a Przebudowane lub zmodernizowane porty lotnicze

069 b Kontrola i modernizacja istniejących mostów i tuneli kolejowych ze 
względów bezpieczeństwa 0 % 0 %

070 Cyfryzacja w transporcie: kolej 100 % 0 %

071 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 100 % 40 %

071 a System informacji żeglugi rzecznej (River Information System – RIS)
072 Tabor kolejowy 40 % 40 %

073 Infrastruktura na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

074 Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

075 Infrastruktura przeznaczona dla rowerów i pieszych 100 % 100 
%

076 Cyfryzacja w transporcie miejskim 100 % 100 
%

077 Infrastruktura paliw alternatywnych 100 % 100 
%

078 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 100 % 100 
%

079 Transport multimodalny (nie w zastosowaniu miejskim) 100 % 100 
%

079 a Systemy współdzielonej mobilności połączone z transportem 
publicznym na obszarach wiejskich 0 % 0 %

080 Porty morskie (sieci TEN-T) 40 % 0 %

081 Inne porty morskie 40 % 0 %

081 a Transgraniczna żegluga morska bliskiego zasięgu na autostradach 
morskich 0 % 0 %

082 Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T) 40 % 0 %

083 Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne) 40 % 0 %

084 Cyfryzacja w transporcie: inne rodzaje transportu 100 % 100 
%

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

2. Bardziej EFRR i Fundusz Skuteczne ramy Gotowy jest krajowy 
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przyjazna dla 
środowiska, 
niskoemisyjna Europa 
dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej 
transformacji 
energetyki, zielonych 
i niebieskich 
inwestycji, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku 
i zarządzania 
ryzykiem

Spójności: 2.4 
Wspieranie działań w 
zakresie dostosowania 
do zmiany klimatu, 
zapobiegania ryzyku i 
odporności na klęski 
żywiołowe

zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi.

lub regionalny plan 
zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi, zgodne 
z istniejącymi 
strategiami 
dostosowywania się 
do zmiany klimatu, 
i obejmuje on:

1. Opis głównych 
zagrożeń, ocenionych 
zgodnie 
z postanowieniami 
art. 6 lit. a) decyzji 
nr 1313/2013/UE, 
odzwierciedlający 
zagrożenia aktualne 
i długofalowe (25–35 
lat). Ocena opiera się 
– w przypadku ryzyka 
związanego 
z klimatem –na 
prognozach 
i scenariuszach 
w zakresie zmian 
klimatu

2. Opis środków 
w zakresie 
zapobiegania klęskom 
żywiołowym, 
gotowości 
i reagowania na nie 
w celu rozwiązania 
głównych 
zidentyfikowanych 
zagrożeń. 
Priorytetowe 
traktowanie tych 
środków zależy od 
ryzyka z nimi 
związanego i ich 
wpływu na 
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gospodarkę, braków w 
zdolnościach3, 
wydajności i 
skuteczności, przy 
uwzględnieniu 
ewentualnych 
rozwiązań 
alternatywnych

3. Informacje na 
temat zasobów 
i mechanizmów 
budżetowych 
i finansowania 
dostępnych na 
pokrycie kosztów 
operacyjnych 
i kosztów utrzymania 
związanych 
z zapobieganiem 
klęskom żywiołowym 
oraz gotowości 
i reagowania na nie

__________________
1 Jak stwierdzono w ocenie zdolności zarządzania ryzykiem wymaganej na mocy art. 6 lit. c) 
decyzji nr 1313/2013

Poprawka

2. Bardziej 
przyjazna dla 
środowiska, 
niskoemisyjna Europa 
dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej 
transformacji 
energetyki, zielonych 
i niebieskich 
inwestycji, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku 
i zarządzania 
ryzykiem

EFRR i Fundusz 
Spójności: 2.4 
Wspieranie działań w 
zakresie dostosowania 
do zmiany klimatu i 
zmian strukturalnych, 
zapobiegania ryzyku i 
odporności na klęski 
żywiołowe

Skuteczne ramy 
zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi.

Gotowy jest krajowy 
lub regionalny plan 
zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi, zgodne 
z istniejącymi 
strategiami 
dostosowywania się 
do zmiany klimatu, 
i obejmuje on:

1. Opis głównych 
zagrożeń, ocenionych 
zgodnie 
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z postanowieniami 
art. 6 lit. a) decyzji 
nr 1313/2013/UE, 
odzwierciedlający 
zagrożenia aktualne 
i długofalowe (25–35 
lat). Ocena opiera się 
– w przypadku ryzyka 
związanego 
z klimatem –na 
prognozach 
i scenariuszach 
w zakresie zmian 
klimatu

2. Opis środków 
w zakresie 
zapobiegania klęskom 
żywiołowym, 
gotowości 
i reagowania na nie 
w celu rozwiązania 
głównych 
zidentyfikowanych 
zagrożeń. 
Priorytetowe 
traktowanie tych 
środków zależy od 
ryzyka z nimi 
związanego i ich 
wpływu na 
gospodarkę, braków w 
zdolnościach3, 
wydajności i 
skuteczności, przy 
uwzględnieniu 
ewentualnych 
rozwiązań 
alternatywnych

3. Informacje na 
temat zasobów 
i mechanizmów 
budżetowych 
i finansowania 
dostępnych na 
pokrycie kosztów 
operacyjnych 
i kosztów utrzymania 
związanych 



PE626.671v02-00 332/436 RR\1175395PL.docx

PL

z zapobieganiem 
klęskom żywiołowym 
oraz gotowości 
i reagowania na nie

__________________
1 Jak stwierdzono w ocenie zdolności zarządzania ryzykiem wymaganej na mocy art. 6 lit. c) 
decyzji nr 1313/2013

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela – punkt 3 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

3. Lepiej połączona 
Europa dzięki 
zwiększeniu 
mobilności 
i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych

EFRR i Fundusz 
Spójności:

Kompleksowe 
planowanie transportu 
na odpowiednim 
poziomie

Gotowe jest 
multimodalne 
tworzenie map 
istniejącej 
i planowanej 
infrastruktury 
do 2030 r., które:

3.2 Rozwój 
zrównoważonej, 
inteligentnej, 
bezpiecznej 
i intermodalnej sieci 
TEN-T odpornej na 
zmianę klimatu

1. Zawiera 
uzasadnienie 
ekonomiczne 
planowanych 
inwestycji, poparte 
solidną analizą 
zapotrzebowania 
i modeli przepływów 
transportowych, które 
powinny uwzględniać 
spodziewany wpływ 
liberalizacji kolei
2. Odzwierciedla 
plany ochrony 
powietrza, 
z uwzględnieniem 
w szczególności 
krajowych 
odchodzenia od paliw 
kopalnych
3. Obejmuje 
inwestycje 
w korytarze sieci 
bazowej TEN-T 
zgodnie z definicją 
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w rozporządzeniu 
(UE) nr 1316/2013, 
zgodnie 
z odpowiednimi 
planami prac TEN-T

4. W przypadku 
inwestycji poza 
podstawową siecią 
TEN-T zapewnia 
komplementarność 
przez zapewnienie 
odpowiedniej 
łączności regionów 
i lokalnych 
społeczności 
w ramach sieci 
bazowej TEN-T i jej 
węzłów

5. Zapewnia 
interoperacyjność sieci 
kolejowej przez 
wdrożenie ERTMS 
spełniającego 
wymagania wzroca-3 
obejmującego co 
najmniej europejski 
plan wdrożenia

6. Promuje 
multimodalność, 
określając potrzeby 
w zakresie transportu 
multimodalnego lub 
przeładunkowego oraz 
terminali pasażerskich 
i aktywnych sposobów 
przemieszczania się

7. Obejmuje 
środki mające na celu 
promowanie paliw 
alternatywnych 
zgodnie 
z odpowiednimi 
krajowymi ramami 
polityki

8. Obejmuje 
ocenę zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego zgodnie 
z istniejącymi 
krajowymi strategiami 
bezpieczeństwa 
drogowego, wraz 
z zaznaczeniem 
dotkniętych dróg 
i odcinków oraz 
zapewnieniem 
kolejności odnośnych 
inwestycji

9. Dostarcza 
informacji na temat 
środków budżetowych 
i finansowych 
odpowiadających 
planowanym 
inwestycjom, 
koniecznych do 
pokrycia kosztów 
eksploatacji 
i konserwacji 
istniejącej 
i planowanej 
infrastruktury

Poprawka

3. Lepiej 
połączona 
Europa dzięki 
zwiększeniu 
mobilności 
i udoskonaleni
u regionalnych 
połączeń 
teleinformatyc
znych

EFRR 
i Fundusz 
Spójności:

Kompleksowe 
planowanie 
transportu na 
odpowiednim 
poziomie

Gotowe jest multimodalne tworzenie map 
istniejącej i planowanej infrastruktury 
do 2030 r., które:

3.2 Rozwój 
zrównoważone
j, inteligentnej, 
bezpiecznej i 
intermodalnej 
sieci TEN-T 
odpornej na 
zmianę 
klimatu

-1a. Wymaga zapewnienia spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz 
w większym stopniu utworzenia brakujących 
połączeń oraz likwidacji wąskich gardeł na 
sieci TEN-T, przez co rozumie się również 
inwestycje w twardą infrastrukturę
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1. Zawiera uzasadnienie ekonomiczne 
planowanych inwestycji, poparte solidną 
analizą zapotrzebowania i modeli 
przepływów transportowych, które powinny 
uwzględniać spodziewany wpływ otwarcia 
rynków usług kolejowych
2. Odzwierciedla plany ochrony 
powietrza, z uwzględnieniem w 
szczególności krajowych strategii obniżania 
emisji pochodzących z sektora transportu
3. Obejmuje inwestycje w korytarze 
sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, 
zgodnie z odpowiednimi planami prac TEN-
T oraz zidentyfikowane odcinki w ramach 
sieci kompleksowej.
4. W przypadku inwestycji poza 
podstawową siecią TEN-T zapewnia 
komplementarność przez zapewnienie 
odpowiedniej łączności sieci miejskich, 
regionów i lokalnych społeczności w ramach 
sieci bazowej TEN-T i jej węzłów

5. Zapewnia interoperacyjność sieci 
kolejowej przez wdrożenie ERTMS 
spełniającego wymagania wzroca-3 
obejmującego co najmniej europejski plan 
wdrożenia

6. Promuje multimodalność, określając 
potrzeby w zakresie transportu 
multimodalnego lub przeładunkowego oraz 
terminali pasażerskich i aktywnych sposobów 
przemieszczania się

7. Obejmuje środki mające na celu 
promowanie paliw alternatywnych zgodnie 
z odpowiednimi krajowymi ramami polityki

8. Obejmuje ocenę zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie 
z istniejącymi krajowymi strategiami 
bezpieczeństwa drogowego, wraz 
z zaznaczeniem dotkniętych dróg i odcinków 
oraz zapewnieniem kolejności odnośnych 
inwestycji

9a. Promuje zrównoważone regionalne i 
transgraniczne inicjatywy turystyczne 
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korzystne zarówno dla turystów, jak i 
mieszkańców, takie jak wzajemne połączenie 
sieci EuroVelo i Transeuropejskiej Sieci 
Kolejowej TRAN.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXII – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do kwot przy regionie na poziomie 
NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 5 
dodaje się kwotę wynikającą z przydziału 
premii w wysokości 400 EUR na osobę 
rocznie, w odniesieniu do udziału 
w populacji regionu migracji netto spoza 
UE do państwa członkowskiego od dnia 1 
stycznia 2013 r.

6. Do kwot przy regionie na poziomie 
NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 5 
dodaje się kwotę wynikającą z przydziału 
premii w wysokości 1 000 EUR na osobę 
rocznie, w odniesieniu do udziału w 
populacji regionu migracji netto spoza UE 
do państwa członkowskiego od dnia 1 
stycznia 2013 r.

Uzasadnienie

Wraz z kwestią migracji w centrum pomyślnego rozwoju regionalnego znajduje się kwestia 
integracji.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXII – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do kwoty otrzymanej zgodnie z 
pkt. 5 dla poziomów NUTS 2, które 
wykazują również regiony wydobycia 
węgla, dodaje się kwotę 500 EUR na 
miejsce pracy zrestrukturyzowane lub 
zlikwidowane z powodu zmian 
strukturalnych dotyczących dostaw 
energii bezemisyjnej.

Uzasadnienie

Zmniejszenie wydobycia węgla i przejście na paliwa alternatywne, spowodowane również 
europejską polityką klimatyczną, stwarza wielkie wyzwania dla niektórych regionów, w 
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których dotychczas wydobywano węgiel. Zwłaszcza dla regionów wydobycia węgla 
wycofywanie się z użycia paliw kopalnych oznacza obciążenia ekonomiczne i zagrożenie dla 
miejsc pracy. Te zmiany strukturalne muszą być monitorowane i wspierane oraz być 
społecznie odpowiedzialne.
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Gabriela Zoană

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni docenia wysiłek Komisji włożony w przygotowanie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, zwłaszcza że odpowiada on na potrzebę 
ciągłości w kwestiach takich jak wydatkowanie środków, elastyczność i uproszczenie 
wdrażania rozporządzenia.

Rozporządzenie to stanowi podstawę synergii między funduszami strukturalnymi, których 
głównym celem jest udzielanie wsparcia regionom słabiej rozwiniętym z myślą o 
wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest trwałym i skutecznym 
instrumentem inwestycyjnym wspomagającym wzrost i rozwój obszarów wiejskich, 
przedsiębiorstw oraz zasobów sektora rolnego i leśnego, a także gospodarki wiejskiej. Może 
on przyczynić się do realizacji szerokiej gamy celów rozwojowych, z korzyścią dla większego 
grona odbiorców, przy czym istnieje możliwość przekierowania środków na inne inwestycje.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych jest częścią nowych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2021–2027 i ustanawia wspólne przepisy dotyczące zarządzania 
dzielonego, w ten sposób zapewniając wspólny zbiór podstawowych przepisów dotyczących 
7 funduszy, z rażącym wyjątkiem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW).
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Zdaniem sprawozdawczyni EFRROW powinien nadal wchodzić w zakres rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów w przyszłych ramach prawnych. W niniejszej opinii 
wprowadzono głównie poprawki dotyczące tego aspektu wniosku Komisji.

Proponowane poprawki mają na celu przywrócenie powiązania między funduszami, bez 
tworzenia dodatkowego obciążenia administracyjnego i bez powielania przepisów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu spójnego poziomu funduszy strukturalnych.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające 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 oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego, a także przepisy finansowe na 
potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)



PE626.671v02-00 342/436 RR\1175395PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Reformy strukturalne mogą 
przyspieszać proces wzrostu zbieżności 
społecznej i gospodarczej między 
państwami członkowskimi; skutki takiej 
zbieżności i zwiększenie odporności mogą 
doprowadzić do większego dobrobytu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Nowy Program wspierania reform 
o proponowanym łącznym budżecie w 
wysokości 25 mld EUR nie rozpocznie się 
przed styczniem 2021 r. Ważne jest, aby do 
tego czasu wspierać reformy strukturalne 
przy użyciu podobnego narzędzia.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację i harmonizację wprowadzania 
w życie funduszy unijnych wdrażanych 
w ramach zarządzania dzielonego, 
a mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), Funduszu Spójności, środków 
finansowanych w ramach zarządzania 
dzielonego z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), 
Funduszu Azylu i Migracji (FAM), 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) i Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (IZGW), należy 
w odniesieniu do wszystkich tych funduszy 
(„fundusze”) ustanowić przepisy finansowe 

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację i harmonizację wprowadzania 
w życie funduszy unijnych wdrażanych 
w ramach zarządzania dzielonego, 
a mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), środków finansowanych 
w ramach zarządzania dzielonego 
z Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu 
i Migracji (FAM), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 
i Funduszu Zintegrowanego Zarządzania 
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w oparciu o art. 322 TFUE, jasno 
określając zakres stosowania 
poszczególnych przepisów. Należy 
ponadto ustanowić wspólne przepisy na 
podstawie art. 177 TFUE obejmujące 
szczególne przepisy dotyczące danej 
polityki w odniesieniu do EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności oraz EFMR.

Granicami (IZGW), należy w odniesieniu 
do wszystkich tych funduszy („fundusze”) 
ustanowić przepisy finansowe w oparciu 
o art. 322 TFUE, jasno określając zakres 
stosowania poszczególnych przepisów. 
Należy ponadto ustanowić wspólne 
przepisy na podstawie art. 177 TFUE 
obejmujące szczególne przepisy dotyczące 
danej polityki w odniesieniu do EFRR, 
EFS+, Funduszu Spójności oraz EFMR.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z uwagi na nowy model realizacji 
wspólnej polityki rolnej oraz aby 
zagwarantować zbieżność przepisów i 
znaczne uproszczenie procedury dla 
beneficjentów końcowych europejskich 
funduszy rolnych, w której to grupie 90 % 
stanowią rolnicy, większość wspólnych 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
będzie mieć zastosowanie do 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Niemniej jednak niektóre przepisy 
niniejszego rozporządzenia, które powinny 
mieć zastosowanie do rozwoju 
terytorialnego, do zasad dotyczących 
widoczności i komunikacji oraz do 
instrumentów finansowych, nadal mają 
zastosowanie do środków pomocowych 
finansowanych z EFRROW zgodnie ze 
szczegółowymi regulacjami sektorowymi.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4) Regiony najbardziej oddalone 
i północne regiony słabo zaludnione 
powinny korzystać ze szczególnych 
środków oraz dodatkowego finansowania 
zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r.

(4) Regiony najbardziej oddalone 
znajdujące się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji ze względu na położenie 
geograficzne i większą częstotliwość 
występowania klęsk żywiołowych 
oraz północne regiony słabo zaludnione 
powinny korzystać ze szczególnych 
środków oraz dodatkowego finansowania 
zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przygotowane przez państwa 
członkowskie umowy partnerstwa powinny 
stanowić strategiczny dokument, na 
podstawie którego Komisja i dane państwo 
członkowskie negocjują kształt programu. 
W celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nie powinna zachodzić 
konieczność zmiany umowy partnerstwa 
w okresie programowania. Aby ułatwić 
programowanie i uniknąć pokrywania się 
treści dokumentów programowych, można 
uwzględnić umowy partnerstwa jako część 
programu.

(15) Przygotowane przez państwa 
członkowskie umowy partnerstwa powinny 
stanowić strategiczny dokument, na 
podstawie którego Komisja i dane państwo 
członkowskie negocjują kształt programu. 
W celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych nie powinna zachodzić 
konieczność zmiany umowy partnerstwa 
w okresie programowania. Aby ułatwić 
programowanie i uniknąć pokrywania się 
treści dokumentów programowych, 
możliwe powinno być uwzględnienie 
umów partnerstwa jako części programu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 

skreśla się
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w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku 
gdy dane państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań w ramach 
procesu zarządzania gospodarczego. Aby 
zapewnić jednolite wdrażanie i w świetle 
zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności i stymulować innowacje. 
Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 
zintegrowane wykorzystanie funduszy 
ukierunkowane na realizację strategii 
rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 
opracowanie i realizację strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
powinna co do zasady spoczywać na 
lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności. 
Aby ułatwić skoordynowane wsparcie 
z poszczególnych funduszy na rzecz 

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
(określanego jako „LEADER” w ramach 
EFRROW). Powinien on uwzględniać 
lokalne potrzeby i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności w zakresie kapitału ludzkiego 
i wiedzy oraz stymulować innowacje. 
Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 
zintegrowane wykorzystanie funduszy 
ukierunkowane na realizację strategii 
rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 
opracowanie i realizację strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
powinna co do zasady spoczywać na 
lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności. 
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strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność oraz ułatwić ich 
wdrażanie, należy wspierać podejście 
zakładające wykorzystanie funduszu 
głównego. 

Należy udzielić bardziej kompleksowego 
wsparcia finansowego lokalnym grupom 
działania, ponieważ jak dotąd osiągają 
one znakomite wyniki. Aby ułatwić 
skoordynowane wsparcie z poszczególnych 
funduszy, w tym funduszy nieobjętych 
niniejszym rozporządzeniem, na rzecz 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność oraz ułatwić ich 
wdrażanie, należy wspierać podejście 
zakładające wykorzystanie funduszu 
głównego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Aby zapewnić kompleksowe 
i aktualne informacje o realizacji 
programów, należy wprowadzić wymóg 
częstszego elektronicznego przekazywania 
danych ilościowych.

(29) Aby zapewnić kompleksowe 
i aktualne informacje o realizacji 
programów, należy wprowadzić wymóg 
regularniejszego elektronicznego 
przekazywania danych ilościowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna 
przeprowadzić oceny retrospektywne 
funduszy, które to oceny powinny się 
koncentrować na skutkach funduszy.

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna 
przeprowadzić oceny ex post funduszy, 
które to oceny powinny się koncentrować 
na skutkach funduszy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie funduszy wspierających 
inwestycje w ochronę środowiska, należy 
zapewnić synergie z Programem działań na 
rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 
w szczególności za pomocą strategicznych 
projektów zintegrowanych realizowanych 
w ramach tego programu oraz 
strategicznych projektów przyrodniczych.

(36) Aby zoptymalizować 
wykorzystanie funduszy wspierających 
inwestycje w ochronę środowiska, należy 
zapewnić synergie z Programem działań na 
rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 
w szczególności za pomocą strategicznych 
projektów zintegrowanych realizowanych 
w ramach tego programu oraz 
strategicznych projektów przyrodniczych, 
a także komplementarność z innymi 
funduszami i instrumentami Unii 
Europejskiej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Powodzenie strategicznych 
zintegrowanych projektów zależy od 
ścisłej współpracy między władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz 
zainteresowanymi podmiotami 
niepublicznymi. Należy zatem stosować 
zasady przejrzystości i upubliczniania 
decyzji dotyczących opracowywania, 
wdrażania, oceny i monitorowania 
projektów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną wniesioną przez inwestycje 
finansowane w całości lub w części 
z budżetu Unii, należy dążyć do synergii, 
w szczególności między funduszami 

(40) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną wniesioną przez inwestycje 
finansowane w całości lub w części z 
budżetu Unii, należy dążyć do synergii, w 
szczególności między funduszami, w tym 
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a instrumentami objętymi zarządzaniem 
bezpośrednim, z uwzględnieniem 
Narzędzia Realizacji Reform. Wspomniane 
synergie należy osiągać za pomocą 
kluczowych mechanizmów, takich jak 
uznanie stawek ryczałtowych 
w odniesieniu do kosztów 
kwalifikowalnych ze strony programu 
„Horyzont Europa” na rzecz podobnych 
operacji, a także możliwość łączenia 
finansowania z różnych instrumentów 
unijnych na rzecz jednej operacji, o ile 
unika się podwójnego finansowania. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
ustanawiać zasady dotyczące finansowania 
uzupełniającego z funduszy.

funduszami rolnymi, a instrumentami 
objętymi zarządzaniem bezpośrednim, z 
uwzględnieniem Narzędzia Realizacji 
Reform. Wspomniane synergie należy 
osiągać za pomocą kluczowych 
mechanizmów, takich jak uznanie stawek 
ryczałtowych w odniesieniu do kosztów 
kwalifikowalnych ze strony programu 
„Horyzont Europa” na rzecz podobnych 
operacji, a także możliwość łączenia 
finansowania z różnych instrumentów 
unijnych na rzecz jednej operacji, o ile 
unika się podwójnego finansowania. 
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
ustanawiać zasady dotyczące finansowania 
uzupełniającego z funduszy.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) W kontekście wyjątkowych 
i szczególnych okoliczności na wyspie 
Irlandii, mając na względzie współpracę 
Północ-Południe na podstawie 
porozumienia wielkopiątkowego, należy 
kontynuować nowy program 
transgraniczny PEACE PLUS oraz oprzeć 
go na doświadczeniach poprzednich 
programów, Peace i Interreg, między 
hrabstwami granicznymi Irlandii i Irlandii 
Północnej. Z uwagi na jego znaczenie 
praktyczne program ten należy wspierać za 
pomocą szczególnego przydziału zasobów, 
co umożliwi dalsze wspieranie działań na 
rzecz pokoju i pojednania, oraz 
dopilnować, aby została mu 
przyporządkowana odpowiednia część 
środków przydzielonych Irlandii w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg).

(66) W kontekście wyjątkowych 
i szczególnych okoliczności na wyspie 
Irlandii, mając na względzie współpracę 
Północ-Południe na podstawie 
porozumienia wielkopiątkowego, należy 
kontynuować nowy program 
transgraniczny PEACE PLUS oraz oprzeć 
go na doświadczeniach poprzednich 
programów, Peace i Interreg, między 
hrabstwami granicznymi Irlandii i Irlandii 
Północnej. Z uwagi na jego znaczenie 
praktyczne program ten należy wspierać za 
pomocą szczególnego przydziału zasobów, 
co umożliwi dalsze wspieranie działań na 
rzecz pokoju i pojednania, oraz 
dopilnować, aby została mu 
przyporządkowana odpowiednia część 
środków przydzielonych Irlandii w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg). Ponadto ze względu na 
wyjątkowe położenie geograficzne należy 
zabezpieczyć dodatkowe zasoby na 
łączność i powiązane kwestie, które mogą 
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wyniknąć po brexicie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspólne przepisy mające 
zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności i EFMR.

b) wspólne przepisy mające 
zastosowanie do EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności, EFMR i EFRROW, wyłącznie 
przepisy, o których mowa w ust. 5a 
niniejszego artykułu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Tytuł III rozdział II art. 41 i 43 
mają zastosowanie do środków pomocy 
finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), a art. 2 
ust. 15–17 i 22–25, a także art. 52–56 
mają zastosowanie do instrumentów 
finansowych przewidzianych w art. 74 
rozporządzenia (UE) […] 
(„rozporządzenie w sprawie planów 
strategicznych WPR”) wspieranych w 
ramach EFRROW.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nowe regiony na poziomie NUTS 2 
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powstałe w latach 2016–2018.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi. 
Partnerstwo takie obejmuje co najmniej 
następujących partnerów:

1. Każde państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo z działającymi w 
danym czasie właściwymi organami 
regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo 
takie obejmuje co najmniej następujących 
partnerów:

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) organy regionalne i lokalne lub 
ich stowarzyszenia;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja nie zgadza się z oceną 
dokonaną przez państwo członkowskie, 
informuje o tym takie państwo 
członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie 
swoich uwag w terminie jednego miesiąca.

Jeśli Komisja nie zgadza się z oceną 
dokonaną przez państwo członkowskie, 
informuje o tym takie państwo 
członkowskie i umożliwia mu zgłoszenie 
swoich uwag w terminie jednego miesiąca. 
Termin ten może zostać wydłużony, jeżeli 
państwo członkowskie przedstawi Komisji 
odpowiednie uzasadnienie.

Poprawka 22
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sytuację społeczno-gospodarczą 
danego państwa członkowskiego lub 
regionu;

b) sytuację społeczno-gospodarczą 
danego państwa członkowskiego i regionu;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca)  regionach NUTS 2 powstałych w 
latach 2016–2018;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrane operacje muszą być zgodne ze 
strategią terytorialną.

Wybrane operacje, które przyczyniają się 
do osiągnięcia szczegółowych celów 
objętych finansowaniem, muszą być 
zgodne ze strategią terytorialną.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

1. Z funduszy EFRR, EFS+ i EFMR 
można wspierać rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność.

1. EFRROW służy wspieraniu 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. W takim przypadku określa 
się go jako „LEADER”. Z funduszy 
EFRR, EFS + i EFMR, w synergii z 
Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspiera się 
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rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność i z każdego z tych funduszy 
przydziela się na ten cel określoną kwotę.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność:

2. Państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność:

a) koncentrował się na obszarach 
poniżej szczebla regionalnego;

a) koncentrował się na obszarach 
poniżej szczebla regionalnego i na 
obszarach wiejskich;

b) był kierowany przez lokalne grupy 
działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele publicznych i prywatnych 
lokalnych interesów społeczno-
gospodarczych i w których to grupach 
żadna pojedyncza grupa interesu nie 
kontroluje procesu podejmowania decyzji;

b) był kierowany przez lokalne grupy 
działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele publicznych i prywatnych 
lokalnych interesów społeczno-
gospodarczych i w których żadna 
pojedyncza grupa interesu ani żaden organ 
publiczny określony zgodnie z przepisami 
krajowymi nie kontroluje procesu 
podejmowania decyzji;

c) odbywał się na podstawie 
zintegrowanych strategii zgodnie z art. 26;

c) odbywał się na podstawie 
zintegrowanych i wielosektorowych 
strategii rozwoju lokalnego 
ukierunkowanych na dany obszar zgodnie 
z art. 26;

d) wspierał tworzenie sieci kontaktów, 
innowacyjne elementy w kontekście 
lokalnym i w stosownych przypadkach 
współpracę z innymi podmiotami 
terytorialnymi.

d) wspierał tworzenie sieci kontaktów, 
innowacyjne elementy w kontekście 
lokalnym i w stosownych przypadkach 
współpracę z innymi podmiotami 
terytorialnymi.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Lokalna grupa działania może być 
beneficjentem i może wdrażać operacje 
zgodnie ze strategią.

5. Lokalna grupa działania może być 
beneficjentem i może wdrażać operacje 
zgodnie ze strategią, pod warunkiem że w 
lokalnej grupie działania istnieje rozdział 
funkcji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ożywienie strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność, 
aby ułatwić wymianę między 
zainteresowanymi stronami, dostarczyć im 
informacji i pomóc potencjalnym 
beneficjentom w przygotowaniu 
wniosków;

Uzasadnienie

Ta seria poprawek ma na celu zachowanie spójności nowych przepisów z dotychczasowym 
prawodawstwem, jako że działania te obecnie są wspierane na mocy art. 35 poprzedniego 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Zob. również poprawki do art. 25.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu uniknięcia sytuacji, w 
których płatności są zawieszane, Komisja 
zapewnia, by wszystkie państwa 
członkowskie oraz regiony, które mają 
problemy z zachowaniem zgodności z 
przepisami ze względu na brak zdolności 
administracyjnych, otrzymały dodatkową 
pomoc techniczną w celu poprawy 
zdolności administracyjnych.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może 
powierzyć prowadzenie zadań w zakresie 
rachunkowości, o których mowa w art. 70, 
instytucji zarządzającej lub innemu 
organowi.

2. Państwo członkowskie może 
powierzyć prowadzenie zadań w zakresie 
rachunkowości, o których mowa w art. 70, 
instytucji zarządzającej, instytucji 
certyfikującej lub innemu organowi.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają i 
przyjmują regulamin udzielania wsparcia 
zgodnie z ramowymi zasadami 
instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi obowiązującymi w danym 
państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Art. 67 ust. 5 wymaga doprecyzowania.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 2021: 0.5 %; a) 2021: 1,5 %;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 0.5 %; b) 2022: 1,5 %;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 0.5 %; c) 2023: 1,5 %;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 2024: 0.5 %; d) 2024: 1,5 %;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 2025: 0.5 %; e) 2025: 1,5 %;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) 2026: 0.5 % f) 2026: 1,5 %

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 102 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
wspierają cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich 
regionach odpowiadających poziomowi 2 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 2”) 
ustanowionej rozporządzeniem (WE) 
nr 1059/2003 zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 868/2014.

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
wspierają cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” we wszystkich 
regionach odpowiadających poziomowi 2 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(„regiony na poziomie NUTS 2”, w tym 
nowe regiony powstałe w latach 2016–
2018) ustanowionej rozporządzeniem 
(WE) nr 1059/2003 zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
868/2014.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klasyfikację regionów w ramach jednej 
z trzech kategorii określa się na podstawie 
porównania PKB na mieszkańca każdego 
regionu, mierzonego według standardów 
siły nabywczej (SSN) i obliczanego na 
podstawie danych liczbowych Unii za 
okres 2014–2016, do średniej PKB UE-27 
w tym samym okresie odniesienia.

Klasyfikację regionów w ramach jednej z 
trzech kategorii określa się na podstawie 
porównania PKB na mieszkańca każdego 
regionu, mierzonego według standardów 
siły nabywczej (SSN) i obliczanego na 
podstawie danych liczbowych Unii za 
okres 2014–2016 i 2016–2018, a także 
średniej PKB UE-27 w tym samym okresie 
odniesienia.

Poprawka 40

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 

Od dnia 1 stycznia 2026 r. zasoby 
przeniesione do instrumentu „Łącząc 
Europę”, które nie zostały wykorzystane na 
zobowiązania podjęte dla projektów 
dotyczących infrastruktury transportowej, 
są udostępniane wszystkim państwom 
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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”].

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”].

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
i wszelkie akty prawne mające 
zastosowanie do okresu programowania 
2014–2020 nadal mają zastosowanie 
w odniesieniu do programów i operacji 
wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności i EFMR w ramach tego okresu 
programowania.

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 
i wszelkie akty prawne mające 
zastosowanie do okresu programowania 
2014–2020 nadal mają zastosowanie 
w odniesieniu do programów i operacji 
wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności, EFRROW i EFMR w ramach 
tego okresu programowania.
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OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tomáš Zdechovský

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, aby ustanowić wspólne zasady 
dla EFRR, EFS +, Funduszu Spójności, EFMR, FAMI, FBW oraz IZGW, ponieważ uprości to 
programowanie na poziomie krajowym, stworzy większą synergię między różnymi 
instrumentami finansowania oraz poprawi przejrzystość finansowania.

Zgodnie z kompetencjami komisji LIBE poprawki sprawozdawcy koncentrują się głównie na 
przepisach dotyczących FAMI, FBW oraz IZGW (zwanych dalej „funduszami WSiSW”). 
Ponieważ treść wniosku Komisji nie zawsze jest jasna w odniesieniu do zakresu jej stosowania, 
sprawozdawca przedstawił poprawki, aby doprecyzować, które części tekstu mają 
zastosowanie do funduszy WSiSW lub nie mają do nich zastosowania. Ponadto wyjaśnia on, 
że przepisy w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy nie mogą stanowić 
jedynie uzupełnienia przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, ale mają 
pierwszeństwo w przypadku konfliktu („lex specialis derogat lex generalis”). 

Ponadto wprowadza on następujące zmiany do tekstu:
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 „Integracja” została przywrócona w tytule rozporządzenia w sprawie azylu i migracji 
(tytuł rozporządzenia, art. 1), a skrót został zmieniony z „FAM” na „FAMI” w całym 
tekście;

 w motywach dodano odniesienie do Karty praw podstawowych, ponieważ musi być ona 
przestrzegana przez wszystkie organy i instytucje UE, jak również przez organy 
krajowe przy wdrażaniu prawa UE; 

 wyjaśnienie w motywach, że wsparcie techniczne z inicjatywy Komisji można 
wykorzystać do przekazywania informacji na temat wyników i wartości dodanej działań 
finansowanych z funduszy unijnych;

 oceny w ramach mechanizmu oceny i monitorowania dorobku Schengen zostały ujęte 
w definicji „stosownych zaleceń dla poszczególnych krajów” w art. 2;

 dodanie władz regionalnych oraz wymóg składania sprawozdań Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na temat wyników konsultacji w sprawie wykonania programu 
w art. 6;

 z art. 17 usunięto wymóg uzasadnienia wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i 
szczególnych działań w ramach programu, ponieważ te rodzaje finansowania są 
wypłacane doraźnie i w związku z tym nie można ich przewidzieć;

 terminy oceny i zatwierdzenia przez Komisję zmian programu (art. 19) zostały 
skrócone, aby dostosować je do obecnej praktyki;

 ryczałtowa stawka na pomoc techniczną w art. 31 jest ustalana dla każdego państwa 
członkowskiego w porozumieniu z Komisją, przy czym maksymalna stawka wynosi 
7 %; 

 w art. 34 dodano wymóg dotyczący zaangażowania odpowiednich zdecentralizowanych 
agencji UE w prace komitetów monitorujących;

 w okresie programowania odbywają się co najmniej trzy spotkania w celu dokonania 
przeglądu wdrażania FAMI, IZGW oraz FBW (art. 36);

 aby zwiększyć świadomość na temat sztandarowych projektów finansowanych z 
funduszy UE, państwa członkowskie są zobowiązane do uwzględnienia informacji na 
temat takich projektów w swoim jednym portalu internetowym (art. 41);

 wymiana informacji między beneficjentami a organami odpowiedzialnymi za program 
powinna odbywać się w formie elektronicznej od 2022 r., a nie od 2023 r. (art. 63).
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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające 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 oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

ustanawiające 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 oraz na potrzeby 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 
Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając art. 3 i 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej,

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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uwzględniając europejską Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności,

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej,

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Niekorzystnym warunkom 
demograficznym należy przeciwdziałać w 
sposób skoordynowany, w ramach działań 
wszystkich władz unijnych, krajowych, 
regionalnych i lokalnych, przez 
realizowanie zróżnicowanych strategii 
przystosowawczych, odzwierciedlających 
realia lokalne i regionalne oraz przez 
skuteczne wielopoziomowe sprawowanie 
rządów, nie tylko w odniesieniu do 
struktury szczegółowych strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
konkretne regiony, ale także w 
odniesieniu do realizacji tych 
strategii; Należy zapewnić bardziej 
kompleksowe podejście do niekorzystnych 
warunków demograficznych i odnośnych 
zmian poprzez większą koordynację 
instrumentów unijnych, zwłaszcza 
wspólnej polityki rolnej (WPR), 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, łącznie z Funduszem 
Spójności, Europejskiej współpracy 
terytorialnej, Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i 
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instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację i harmonizację wprowadzania 
w życie funduszy unijnych wdrażanych 
w ramach zarządzania dzielonego, 
a mianowicie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
(EFS+), Funduszu Spójności, środków 
finansowanych w ramach zarządzania 
dzielonego z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), 
Funduszu Azylu i Migracji (FAM), 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) i Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami (IZGW), należy 
w odniesieniu do wszystkich tych funduszy 
(„fundusze”) ustanowić przepisy finansowe 
w oparciu o art. 322 TFUE, jasno 
określając zakres stosowania 
poszczególnych przepisów. Należy 
ponadto ustanowić wspólne przepisy na 
podstawie art. 177 TFUE obejmujące 
szczególne przepisy dotyczące danej 
polityki w odniesieniu do EFRR, EFS+, 
Funduszu Spójności oraz EFMR.

(2) Aby zwiększyć w dalszym stopniu 
koordynację, harmonizację i upraszczanie, 
rozwijanie skoordynowanego i 
zharmonizowanego wprowadzania w życie 
funduszy unijnych wdrażanych w ramach 
zarządzania dzielonego, a mianowicie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, środków 
finansowanych w ramach zarządzania 
dzielonego z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
(FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW) i Funduszu 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami 
(IZGW), należy w odniesieniu do 
wszystkich tych funduszy („fundusze”) 
ustanowić przepisy finansowe w oparciu o 
art. 322 TFUE, jasno określając zakres 
stosowania poszczególnych przepisów. 
Należy ponadto ustanowić wspólne 
przepisy na podstawie art. 177 TFUE 
obejmujące szczególne przepisy dotyczące 
danej polityki w odniesieniu do EFRR, 
EFS+, Funduszu Spójności oraz EFMR.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ze względu na specyfikę 
poszczególnych funduszy przepisy 
szczegółowe mające zastosowanie do 

(3) Ze względu na specyfikę 
poszczególnych funduszy przepisy 
szczegółowe mające zastosowanie do 
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każdego z nich oraz do celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) 
w ramach EFRR należy określić 
w odrębnych rozporządzeniach 
(„rozporządzenia dotyczące 
poszczególnych funduszy”) w celu 
uzupełnienia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

każdego z nich oraz do celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) 
w ramach EFRR należy określić 
w odrębnych rozporządzeniach 
(„rozporządzenia dotyczące 
poszczególnych funduszy”) w celu 
uzupełnienia przepisów niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku sprzecznych 
przepisów rozporządzenia właściwe dla 
każdego z funduszy powinny mieć 
pierwszeństwo przed niniejszym 
rozporządzeniem.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Regiony najbardziej oddalone 
i północne regiony słabo zaludnione 
powinny korzystać ze szczególnych 
środków oraz dodatkowego finansowania 
zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 
Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r.

(4) Regiony peryferyjne i najbardziej 
oddalone oraz północne regiony słabo 
zaludnione powinny korzystać ze 
szczególnych środków oraz dodatkowego 
finansowania zgodnie z art. 349 TFUE oraz 
art. 2 Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 
z 1994 r., aby zwiększyć spójność 
społeczną.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad i wartości 
horyzontalnych, o których mowa w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
w art. 10 TFUE, w tym zasad 
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUFE, 
z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
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niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Operacje 
finansowane z funduszy powinny 
przyczyniać się do wyeliminowania 
nierówności, do promowania równości 
kobiet i mężczyzn, a także do zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji, w tym ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, kolor skóry lub pochodzenie 
społeczne, cechy genetyczne, religię lub 
światopogląd, przekonania polityczne lub 
innego rodzaju, przynależność do 
mniejszości narodowej, własność, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Fundusze nie 
powinny wspierać działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek 
form segregacji lub wykluczenia 
społecznego. Cele funduszy powinny być 
osiągane w zgodnie z założeniami 
koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego 
oraz walki ze zmianą klimatu, zgodnie z 
art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z 
uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. 
Aby zapewnić wszystkim lepszą i 
pewniejszą przyszłość, należy 
ukierunkować wsparcie z funduszy na 
zasady określone w Europejskim filarze 
praw socjalnych i w celach 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
agendzie ONZ do roku 2030 r., do których 
realizacji zobowiązała się Unia i jej 
państwa członkowskie. Fundusze powinny 
ponadto przyczyniać się do eliminacji 
ubóstwa w Unii. Przy wdrażaniu funduszy 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
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zgodność, spójność i synergię z wyżej 
wymienionymi zasadami i celami, z 
uwzględnieniem wyzwań lokalnych i 
regionalnych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Propagowanie praw dziecka 
zgodnie z Konwencją ONZ o prawach 
dziecka stanowi wyraźny cel strategii 
politycznych Unii (art. 3 TUE). Unia i 
państwa członkowskie powinny należycie 
wykorzystywać możliwości, jakie dają 
fundusze, aby wspierać działania mające 
na celu propagowanie skutecznych 
interwencji z myślą o egzekwowaniu praw 
dziecka.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zgodnie z rozporządzeniem 
xxx/xxx Unia powinna podejmować 
środki w celu ochrony swojego budżetu w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie funduszy powinna być 

(10) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie funduszy powinna być 
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wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego]12 
(„rozporządzenie finansowe”). W związku 
z tym, wdrażając fundusze w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, takich jak należyte 
zarządzanie finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja.

wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego]12 
(„rozporządzenie finansowe”). W związku 
z tym, wdrażając fundusze w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, takich jak rzetelność 
budżetowa, należyte zarządzanie 
finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja. Państwa członkowskie 
powinny powstrzymywać się od 
wprowadzania dodatkowych zasad, które 
komplikują korzystanie z funduszy przez 
beneficjentów.

_________________ _________________
12 Dz.U. L […] z […], s. […]. 12 Dz.U. L […] z […], s. […].

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz partnerów 
społecznych. Aby zapewnić ciągłość 
organizacji partnerstwa, nadal powinno 
mieć zastosowanie rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 240/201413.

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie właściwych organów 
regionalnych i lokalnych, właściwych 
organów reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, organizacji pozarządowych 
oraz partnerów gospodarczych i 
społecznych, w stosownych przypadkach. 
Do celów FAMI i IZGW państwa 
członkowskie powinny ponadto zapewnić, 
aby partnerstwo obejmowało odpowiednie 
organizacje międzynarodowe. Aby 
zapewnić ciągłość organizacji partnerstwa, 
nadal powinno mieć zastosowanie 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
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nr 240/201413.

__________________ __________________
13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU Strategie te powinny być też 
zgodne z innymi unijnymi funduszami, 
programami i instrumentami, takimi jak 
unijne ramy dotyczące krajowych strategii 
integracji Romów po 2020 r.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zagwarantować spełnienie 
wymogów niezbędnych do skutecznego 
i efektywnego wykorzystania unijnego 
wsparcia z funduszy, należy określić 
ograniczoną liczbę warunków 
podstawowych, a także zwięzły 
i wyczerpujący zbiór obiektywnych 
kryteriów służących do ich oceny. Każdy 
warunek podstawowy powinien być 
powiązany z celem szczegółowym i mieć 
automatycznie zastosowanie, gdy dany cel 
wybiera się do objęcia wsparciem. Jeśli 
wspomniane warunki nie zostaną 
spełnione, nie należy wydatków 
dotyczących operacji powiązanych 
z danym celem szczegółowym nie należy 
uwzględniać we wnioskach o płatność. 
W celu utrzymania korzystnych ram 
inwestycyjnych konieczne jest regularne 
monitorowanie, czy warunki podstawowe 
są nadal spełnione. Ważne jest również 
zapewnienie, aby operacje wybrane do 
objęcia wsparciem były wdrażane spójnie 
z obowiązującymi strategiami oraz 
dokumentami dotyczącymi planowania, na 
podstawie których określono spełnione 
warunki podstawowe, co ma służyć 
zagwarantowaniu, że wszystkie 
współfinansowane operacje są zgodne 
z ramami polityki UE.

(17) Aby zagwarantować spełnienie 
wymogów niezbędnych do 
niedyskryminującego, integracyjnego, 
skutecznego, efektywnego i przejrzystego 
wykorzystania unijnego wsparcia z 
funduszy, które może też przyczynić się do 
odbudowania zaufania obywateli do Unii i 
jej działań, należy określić ograniczoną 
liczbę warunków podstawowych, a także 
zwięzły i wyczerpujący zbiór 
obiektywnych kryteriów służących do ich 
oceny. Każdy warunek podstawowy 
powinien być powiązany z celem 
szczegółowym i mieć automatycznie 
zastosowanie, gdy dany cel wybiera się do 
objęcia wsparciem. Jeśli wspomniane 
warunki nie zostaną spełnione, nie należy 
wydatków dotyczących operacji 
powiązanych z danym celem 
szczegółowym nie należy uwzględniać we 
wnioskach o płatność. W celu utrzymania 
korzystnych ram inwestycyjnych 
konieczne jest regularne monitorowanie, 
czy warunki podstawowe są nadal 
spełnione. Ważne jest również 
zapewnienie, aby operacje wybrane do 
objęcia wsparciem były wdrażane spójnie 
z obowiązującymi strategiami oraz 
dokumentami dotyczącymi planowania, na 
podstawie których określono spełnione 
warunki podstawowe, co ma służyć 
zagwarantowaniu, że wszystkie 
współfinansowane operacje są zgodne 
z ramami polityki UE.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy określić wspólne wymogi 
w odniesieniu do treści programów, biorąc 

(21) Aby ułatwić przygotowanie 
programów na poziomie krajowym, a 



RR\1175395PL.docx 371/436 PE626.671v02-00

PL

pod uwagę specyfikę poszczególnych 
funduszy. Wspomniane wspólne wymogi 
można uzupełnić przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
[XXX] 15(„rozporządzenie w sprawie 
EWT”) powinno określać przepisy 
szczegółowe dotyczące treści programów 
objętych celem „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg).

także zwiększyć przejrzystość i 
odpowiedzialność, należy w jak 
największym stopniu zharmonizować 
komponenty programów. Z tego względu 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
określić wspólne wymogi w odniesieniu do 
treści programów, biorąc pod uwagę 
specyfikę poszczególnych funduszy, oraz 
przedstawić wzory, w szczególności w 
odniesieniu do programów wspieranych z 
EFRR (cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”), EFS +, Funduszu 
Spójności i EFMR, jak również 
programów wspieranych ze środków 
FAMI, IZGW oraz FBW. Wspólne 
wymogi można uzupełnić przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) [XXX] 15(„rozporządzenie 
w sprawie EWT”) powinno określać 
przepisy szczegółowe dotyczące treści 
programów objętych celem „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg).

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 
przepisów szczegółowych dotyczących 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) wspieranego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego (Dz.U. L [...] z 
[...], s. [...]).

15 Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 
przepisów szczegółowych dotyczących 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) wspieranego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego (Dz.U. L [...] z 
[...], s. [...]).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
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kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności i stymulować innowacje. 
Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 
zintegrowane wykorzystanie funduszy 
ukierunkowane na realizację strategii 
rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 
opracowanie i realizację strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
powinna co do zasady spoczywać na 
lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności. 
Aby ułatwić skoordynowane wsparcie 
z poszczególnych funduszy na rzecz 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność oraz ułatwić ich 
wdrażanie, należy wspierać podejście 
zakładające wykorzystanie funduszu 
głównego.

kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności oraz stymulować innowacje i 
badania naukowe. Należy wzmocnić bliską 
współpracę oraz zintegrowane 
wykorzystanie funduszy ukierunkowane na 
realizację strategii rozwoju lokalnego. 
Odpowiedzialność za opracowanie 
i realizację strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność powinna 
co do zasady spoczywać na lokalnych 
grupach działania reprezentujących 
interesy społeczności. Aby ułatwić 
skoordynowane wsparcie z poszczególnych 
funduszy na rzecz strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
oraz ułatwić ich wdrażanie, należy 
wspierać podejście zakładające 
wykorzystanie funduszu głównego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
członkowskie.

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące, 
w których skład weszliby przedstawiciele 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego, organów ds. równości i 
niezależnych organizacji działających na 
rzecz praw człowieka. Kluczowe znaczenie 
mają przejrzystość i zrównoważona 
reprezentacja, dlatego trzeba zapewnić 
równowagę płci oraz odpowiednią 
reprezentację mniejszości i innych 
wykluczonych grup. Komitety 
monitorujące powinny być zatwierdzane 
Komisję. W przypadku EFRR, ESF+ oraz 
Funduszu Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
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członkowskie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Państwa członkowskie powinny 
przeprowadzać ocenę swoich programów 
w celu poprawy jakości projektu i 
realizacji programów. W tym celu 
państwa członkowskie powinny 
opracować plan oceny, który powinien 
obejmować ocenę śródokresową FAMI, 
IZGW i FBW. Ponadto państwa 
członkowskie powinny dokonać oceny 
wpływu każdego programu do dnia 30 
czerwca 2029 r.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna 
przeprowadzić oceny retrospektywne 
funduszy, które to oceny powinny się 
koncentrować na skutkach funduszy.

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna ocenić 
skutki funduszy. Wyniki tych ocen 
powinny być publikowane w celu 
zapewnienia przejrzystości i zwiększenia 
zaufania obywateli do Unii i jej instytucji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Instytucje zarządzające powinny 
publikować uporządkowane informacje na 
temat wybranych operacji i beneficjentów 
na stronie internetowej programu, 
w ramach którego dane operacje są 
wspierane, uwzględniając przy tym 
wymogi dotyczące ochrony danych 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67917 .

(32) Instytucje zarządzające powinny 
publikować uporządkowane informacje na 
temat wybranych operacji i beneficjentów 
na stronie internetowej programu, 
w ramach którego dane operacje są 
wspierane, w pełni przestrzegając 
wymogów dotyczących ochrony danych 
osobowych określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67917.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
funduszy powinny istnieć przepisy 
gwarantujące trwałość inwestycji 
w infrastrukturę oraz inwestycji 
produkcyjnych, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Instytucje 
zarządzające powinny zwrócić szczególną 
uwagę na to, by przy wyborze operacji nie 
wspierać przeniesienia oraz by nie 
traktować jako nieprawidłowości kwot, 
które zostały nienależnie wypłacone na 
rzecz operacji niespełniających wymogu 
trwałości.

(38) W celu zapewnienia integracji, 
niedyskryminacji, skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
funduszy powinny istnieć przepisy 
gwarantujące integrację, niedyskryminację 
i trwałość inwestycji w infrastrukturę oraz 
inwestycji produkcyjnych, pozwalające 
unikać wykorzystywania tych funduszy do 
osiągania nienależnych korzyści. Instytucje 
zarządzające powinny zwrócić szczególną 
uwagę na to, by przy wyborze operacji nie 
wspierać przeniesienia oraz by nie 
traktować jako nieprawidłowości kwot, 
które zostały nienależnie wypłacone na 
rzecz operacji niespełniających wymogu 
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trwałości. Kluczowe znaczenie ma 
przejrzystość całego procesu.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
funduszy powinny istnieć przepisy 
gwarantujące trwałość inwestycji 
w infrastrukturę oraz inwestycji 
produkcyjnych, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Instytucje 
zarządzające powinny zwrócić szczególną 
uwagę na to, by przy wyborze operacji nie 
wspierać przeniesienia oraz by nie 
traktować jako nieprawidłowości kwot, 
które zostały nienależnie wypłacone na 
rzecz operacji niespełniających wymogu 
trwałości.

(38) W celu zapewnienia skuteczności, 
wydajności, sprawiedliwości i trwałego 
oddziaływania funduszy powinny istnieć 
przepisy gwarantujące trwałość inwestycji 
w infrastrukturę oraz inwestycji 
produkcyjnych, pozwalające unikać 
wykorzystywania tych funduszy do 
osiągania nienależnych korzyści. Instytucje 
zarządzające powinny zwrócić szczególną 
uwagę na to, by przy wyborze operacji nie 
wspierać przeniesienia oraz by nie 
traktować jako nieprawidłowości kwot, 
które zostały nienależnie wypłacone na 
rzecz operacji niespełniających wymogu 
trwałości.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) W celu skutecznej walki z 
antycygańskością i dopilnowania, by 
Romowie mogli realizować swój 
prawdziwy potencjał jako obywatele Unii, 
potrzebne jest zintegrowane podejście oraz 
programowanie i wdrażanie programów 
wielofunduszowych. Dlatego 
kompatybilność i komplementarność EFS 
i EFRR/Funduszu Spójności ma 
zasadnicze znaczenie, podobnie jak w 
przypadku innych istotnych funduszy, 
takich jak EFRROW, program Erasmus, 
program „Kreatywna Europa”, Fundusz  
„Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” itp.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W pełnym poszanowaniu mających 
zastosowanie zasad pomocy państwa oraz 
udzielania zamówień publicznych, 
wyjaśnionych już na potrzeby okresu 
programowania 2014–2020, instytucje 
zarządzające powinny móc zdecydować, 
jakie są najbardziej odpowiednie formy 
wdrażania instrumentów finansowych 
dedykowane specyficznym potrzebom 
wspieranych regionów.

(44) W pełnym poszanowaniu mających 
zastosowanie zasad pomocy państwa oraz 
udzielania zamówień publicznych, 
wyjaśnionych już na potrzeby okresu 
programowania 2014–2020, instytucje 
zarządzające powinny móc zdecydować, 
jakie są najbardziej odpowiednie formy 
wdrażania instrumentów finansowych w 
celu zaspokojenia specyficznych potrzeb 
wspieranych regionów oraz osiągnięcia 
maksymalnie pozytywnych skutków.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) W celu zwiększenia rozliczalności i 
przejrzystości Komisja powinna zapewnić 
system rozpatrywania skarg dostępny dla 
wszystkich obywateli i zainteresowanych 
stron na każdym etapie przygotowywania i 
wdrażania programów, łącznie z 
monitorowaniem i oceną.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 
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więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318 i rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i nr 2185/9620 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) może prowadzić 
dochodzenia administracyjne, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 
finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 
Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 
(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
informować Komisję o wykrytych 
nieprawidłowościach, w tym nadużyciach 
finansowych, oraz o działaniach 
następczych, a także o działaniach 
podjętych w następstwie dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF.

więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318 i rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i nr 2185/9620 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) może prowadzić 
dochodzenia administracyjne, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 
finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921 
Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 
(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
szczegółowo informować Komisję o 
wykrytych nieprawidłowościach, w tym 
nadużyciach finansowych, oraz o 
działaniach następczych, a także o 
działaniach podjętych w następstwie 
dochodzeń prowadzonych przez OLAF i w 
stosownych przypadkach o powodach 
niepodjęcia działań w związku z 
dochodzeniami prowadzonymi przez 
OLAF. Państwa członkowskie, które nie 
uczestniczą we wzmocnionej współpracy w 
zakresie Prokuratury Europejskiej, 
powinny szczegółowo informować 
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Komisję o ściganiu wykrytych przypadków 
nadużyć, a w stosownych przypadkach o 
współpracy z Eurojustem w sprawach 
wchodzących w zakres kompetencji 
Prokuratury Europejskiej.

_________________ _________________
18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 
1).

19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

19 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 
z 23.12.1995, s. 1).

20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

20 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. 
w sprawie kontroli na miejscu oraz 
inspekcji przeprowadzanych przez Komisję 
w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 
z dnia 12 października 2017 r. wdrażające 
wzmocnioną współpracę w zakresie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej 
(Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie zwalczania za 
pośrednictwem prawa karnego nadużyć na 
szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(70) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przepisy finansowe na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), Funduszu Azylu i Migracji 
(FAM), Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW) i Instrumentu na 
rzecz Zarządzania Granicami i Wiz 
(IZGW) („fundusze”);

a) przepisy finansowe na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji (FAMI), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”);
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „stosowne zalecenia dla 
poszczególnych krajów” oznaczają 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 
ust. 2 i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące się 
do wyzwań strukturalnych, które należy 
podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, 
które to inwestycje są objęte zakresem 
interwencji funduszy określonym 
w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy, jak również 
stosowne zalecenia przyjęte zgodnie z art. 
[XX] rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) [nr 
rozporządzenia w sprawie zarządzania unią 
energetyczną];

(1) „stosowne zalecenia dla 
poszczególnych krajów” oznaczają 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 
ust. 2 i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące się 
do wyzwań strukturalnych, które należy 
podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, 
które to inwestycje są objęte zakresem 
interwencji funduszy określonym 
w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy, zalecenia w 
ramach rozporządzenia Rady (UE) nr 
1053/20131a, jak również stosowne 
zalecenia przyjęte zgodnie z art. [XX] 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) [nr rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną];

__________________
1a Rozporządzenie Rady (UE) nr 
1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w 
sprawie ustanowienia mechanizmu oceny 
i monitorowania w celu weryfikacji 
stosowania dorobku Schengen oraz 
uchylenia decyzji komitetu wykonawczego 
z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej 
utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i 
Wprowadzania w Życie Dorobku 
Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

Uzasadnienie

Dotyczy FBW.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „uwzględnianie aspektu płci” 
oznacza dwojakie podejście, polegające 
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zarówno na systematycznym 
uwzględnianiu aspektów płci na 
wszystkich etapach procesu 
programowania i wdrażania, jak i na 
dodatkowych działaniach szczegółowych. 
Metody sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci można 
stosować w celu uwzględnienia zasady 
równouprawnienia płci podczas 
przygotowywania i wdrażania programów;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bardziej inteligentna Europa dzięki 
wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej;

a) bardziej inteligentna Europa dzięki 
wspieraniu innowacyjnej, zrównoważonej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmiany 
klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
i zarządzania ryzykiem;

b) bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
stabilnego środowiska, czystej i 
sprawiedliwej transformacji energetyki, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

d) bardziej sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, spójniejsza Europa o 
silniejszym wymiarze społecznym – 
wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i walka w szczególności z 
nierównością, ubóstwem, marginalizacją 
społeczną i bezrobociem;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego 
i zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw lokalnych.

e) Europa bliżej obywateli dzięki 
wspieraniu zrównoważonego, 
zintegrowanego i wyważonego rozwoju 
obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” w państwach członkowskich 
i regionach – cel wspierany z EFRR, EFS+ 
oraz Funduszu Spójności; oraz

a) „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
oraz zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu” w 
państwach członkowskich i regionach – cel 
wspierany z EFRR, EFS+ oraz Funduszu 
Spójności; oraz

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dostarczają 
informacje na temat wsparcia celów 
dotyczących środowiska i klimatu 
z wykorzystaniem metodyki opartej na 
rodzajach interwencji w odniesieniu do 
każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje 
przypisywanie konkretnej wagi 
udzielonemu wsparciu na poziomie 
odzwierciedlającym stopień, w jakim 
wsparcie takie przyczynia się do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
i klimatycznych. W przypadku EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 
waga powinna być związana z wymiarem 
i kodem rodzaju interwencji określonym 
w załączniku I.

3. Państwa członkowskie dostarczają 
w stosownym czasie informacje na temat 
wsparcia celów dotyczących środowiska i 
klimatu z wykorzystaniem metodyki 
opartej na rodzajach interwencji w 
odniesieniu do każdego funduszu. 
Metodyka ta obejmuje przypisywanie 
konkretnej wagi udzielonemu wsparciu na 
poziomie odzwierciedlającym stopień, 
w jakim wsparcie takie przyczynia się do 
osiągnięcia celów środowiskowych 
i klimatycznych. W przypadku EFRR, 
EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 
waga powinna być związana z wymiarem 
i kodem rodzaju interwencji określonym 
w załączniku I.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają koordynację, 
komplementarność i spójność funduszy 
z innymi unijnymi instrumentami takimi 
jak Program wspierania reform, w tym 
z Narzędziem Realizacji Reform oraz 
Instrumentem Wsparcia Technicznego. 
Optymalizują mechanizmy koordynacji 
pomiędzy odpowiedzialnymi podmiotami, 
aby uniknąć powielania działań w trakcie 
planowania i realizacji.

4. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają koordynację, 
komplementarność i spójność funduszy 
z innymi unijnymi instrumentami takimi 
jak Program wspierania reform, w tym 
z Narzędziem Realizacji Reform oraz 
Instrumentem Wsparcia Technicznego, 
unijnymi ramami dotyczącymi krajowych 
strategii integracji Romów w okresie po 
2020 r. itp. Optymalizują mechanizmy 
koordynacji pomiędzy odpowiedzialnymi 
podmiotami, aby uniknąć powielania 
działań w trakcie planowania i realizacji.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 

równość szans i niedyskryminacja
1. Wszystkie fundusze w ramach 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów zapewniają równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny. Aspekt płci powinien być 
uwzględniany we wszystkich wymiarach 
oraz na wszystkich etapach programu.
2. W ramach programu wspiera się 
również równe szanse dla wszystkich, bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek, 
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska 
oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci 
i niedyskryminacji.

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska 
oraz podmioty odpowiedzialne za 
zlikwidowanie ubóstwa oraz promowanie 
włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci i 
niedyskryminacji, takie jak organy ds. 
równości oraz niezależne organizacje 
praw człowieka.

Poprawka 41
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do celów FAMI i IZGW państwa 
członkowskie zapewniają ponadto, aby 
partnerstwo obejmowało odpowiednie 
organizacje międzynarodowe.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 
w przygotowywanie umów partnerstwa 
oraz w trakcie przygotowywania 
i wdrażania programów, w tym poprzez ich 
udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
państwa członkowskie angażują partnerów 
na równych warunkach w 
przygotowywanie umów partnerstwa oraz 
w trakcie przygotowywania, wdrażania i 
oceny programów, w tym poprzez ich 
udział w komitetach monitorujących 
zgodnie z art. 34.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej raz w roku Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów.

4. Co najmniej raz w roku Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie wdrażania programów i 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z wyników tych 
konsultacji.

Uzasadnienie

Uzasadnienie wykluczenia organizacji międzynarodowych: Sprawozdawca uznaje znaczenie 
organizacji międzynarodowych we wdrażaniu FAMI, ale partnerstwo wyraźnie dotyczy 
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„władz regionalnych i lokalnych” (zob. zdanie pierwsze). Bardziej istotne wydaje się 
zaangażowanie organizacji międzynarodowych w przygotowanie konkretnych programów 
zamiast partnerstwa, które obejmuje wszystkie fundusze w ramach RWP.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Przestrzeganie praw podstawowych

W procesie wdrażania funduszy państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają 
poszanowanie praw podstawowych oraz 
przestrzeganie Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b
Propagowanie równouprawnienia 

mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji
Państwa członkowskie i Komisja dążą do 
eliminowania nierówności i dokładają 
starań, by równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i 
perspektywy płci brano pod uwagę i 
propagowano w całym procesie 
przygotowywania i wdrażania programów, 
również w odniesieniu do monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny. Z funduszu nie 
wspiera się działań przyczyniających się 
do jakiejkolwiek formy segregacji.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dla każdego z wybranych celów 
polityki każdego funduszu – 
podsumowanie działań i środków 
mających na celu zapewnienie równości, 
integracji społecznej i niedyskryminacji 
(zarówno pod względem społecznym, jak i 
geograficznym);

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) działania podjęte w celu 
zaangażowania odnośnych partnerów, o 
których mowa w art. 6;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu umowy partnerstwa, 
uwzględniając uwagi zgłoszone przez 
Komisję.

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu umowy partnerstwa, jeżeli 
Komisja zgłosiła uwagi, i uwzględnienia te 
uwagi.

Uzasadnienie

Jeżeli Komisja nie przedstawi uwag, nie ma potrzeby dokonywania przeglądu.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla poszczególnych celów szczegółowych Dla poszczególnych celów szczegółowych 
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w niniejszym rozporządzeniu określono 
warunki konieczne do ich skutecznego 
i efektywnego osiągnięcia („warunki 
podstawowe”).

w niniejszym rozporządzeniu określono 
niedyskryminacyjne warunki sprzyjające 
włączeniu społecznemu konieczne do ich 
skutecznego i efektywnego osiągnięcia 
(„warunki podstawowe”).

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 3, 
Komisja dokonuje oceny i powiadamia 
państwo członkowskie, gdy zgadza się co 
do spełnienia.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 3, 
Komisja dokonuje oceny i powiadamia 
państwo członkowskie o jej wynikach.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wskaźniki produktu i wskaźniki 
rezultatu powiązane z celami 
szczegółowymi określonymi 
w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy;

a) weryfikowalne i podlegające 
kontroli wskaźniki produktu i wskaźniki 
rezultatu powiązane z celami 
szczegółowymi określonymi w 
rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy;

Uzasadnienie

Niezależne osoby trzecie powinny być w stanie weryfikować i kontrolować wskaźniki 
efektywności.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek Komisji państwo 2. Na wniosek Komisji państwo 
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członkowskie udostępnia wspomniane 
wyżej metody.

członkowskie przedstawia jej dostępne 
metody. Komisja może proponować 
zmiany tych metod, które są brane pod 
uwagę przez państwo członkowskie.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł II – rozdział 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania związane z należytym 
zarządzaniem gospodarczym

Działania związane z należytym 
zarządzaniem gospodarczym i 
poszanowaniem praworządności

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Działania łączące skuteczność funduszy z 

poszanowaniem praworządności
1. W przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w danym 
państwie członkowskim Unia podejmuje 
środki, aby chronić swój budżet.
2. Takie środki przyjmuje się zgodnie z 
rozporządzeniem xxx/xxx w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy program zawiera strategię 1. Każdy program zawiera strategię 
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dotyczącą wkładu programu do osiągania 
celów polityki i do informowania 
o rezultatach.

dotyczącą wkładu programu do osiągania 
celów polityki poszczególnych funduszy i 
do informowania o rezultatach.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program składa się z priorytetów. Każdy 
priorytet odnosi się do pojedynczego celu 
polityki lub do pomocy technicznej. 
Priorytet odnoszący się do celu polityki 
obejmuje co najmniej jeden cel 
szczegółowy. Do tego samego celu polityki 
może odnosić się więcej niż jeden 
priorytet.

Programy wspierane z EFRR, EFS+ 
i Funduszu Spójności składają się z 
priorytetów. Każdy priorytet odnosi się do 
pojedynczego celu polityki lub do pomocy 
technicznej. Priorytet odnoszący się do 
celu polityki obejmuje co najmniej jeden 
cel szczegółowy. Do tego samego celu 
polityki może odnosić się więcej niż jeden 
priorytet.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podsumowanie głównych wyzwań 
przy uwzględnieniu:

a) podsumowanie głównych wyzwań 
przy uwzględnieniu odpowiednio do 
przypadku:

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) w przypadku programów 
wspieranych z FAM, FBW i IZGW – 
postępów we wdrażaniu odnośnego 
dorobku prawnego UE i planów działania;

(vii) na zasadzie odstępstwa od art. 17 
ust. 3 pkt (i) – (vi), w przypadku 
programów wspieranych z FAM, FBW i 
IZGW – postępów we wdrażaniu 
odnośnego dorobku prawnego UE i planów 
działania oraz zidentyfikowanych 
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niedociągnięć;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) działania gwarantujące równość, 
włączenie społeczne i niedyskryminację 
(zarówno pod względem społecznym, jak i 
geograficznym);

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) działania podejmowane w celu 
zaangażowania właściwych partnerów, 
o których mowa w art. 6, w przygotowanie 
programu, oraz rolę takich partnerów we 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
programu;

g) działania podejmowane w celu 
zaangażowania właściwych partnerów, o 
których mowa w art. 6, w przygotowanie 
programu, oraz rolę takich partnerów we 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
programu, a także informacje, czy i w 
jakim stopniu uwzględniono uwagi tych 
partnerów w procesie opracowywania 
programu;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) działania podjęte w celu 
uwzględnienia aspektu płci;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach 
uzasadnienie wsparcia operacyjnego, 
działań szczególnych, pomocy 
w sytuacjach nadzwyczajnych i działań, 
o których mowa w art. [16 i 17] 
rozporządzenia w sprawie FAM;

d) w stosownych przypadkach 
uzasadnienie wsparcia operacyjnego 
i działań, o których mowa w art. [16 i 17] 
rozporządzenia w sprawie FAMI;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu programu, uwzględniając uwagi 
zgłoszone przez Komisję.

3. Jeżeli Komisja zgłosiła uwagi, 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
programu i uwzględnia te uwagi.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia zmiany i ich 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w tym 
z wymogami na poziomie krajowym, 
i może zgłosić uwagi w terminie trzech 
miesięcy od daty przedłożenia 
zmienionego programu.

2. Komisja ocenia zmiany i ich 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, w tym 
z wymogami na poziomie krajowym, 
i może zgłosić uwagi w terminie dwóch 
miesięcy od daty przedłożenia 
zmienionego programu.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu zmienionego programu 

3. Jeżeli Komisja zgłosiła uwagi, 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
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i uwzględnia uwagi zgłoszone przez 
Komisję.

zmienionego programu i uwzględnia te 
uwagi.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja zatwierdza zmiany 
w programie nie później niż sześć miesięcy 
po ich przedłożeniu przez państwo 
członkowskie.

4. Komisja zatwierdza zmiany 
w programie jak najszybciej, ale nie 
później niż trzy miesiące po ich 
przedłożeniu przez państwo członkowskie.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie programowania państwo 
członkowskie może dokonać przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 5 % początkowej 
alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 
niż 3 % budżetu programu na rzecz innego 
priorytetu tego samego funduszu w ramach 
tego samego programu. W przypadku 
programów wspieranych z EFRR i EFS+ 
przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji 
dla tej samej kategorii regionu.

W okresie programowania państwo 
członkowskie może dokonać, na podstawie 
właściwego uzasadnienia, przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 5 % początkowej 
alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 
niż 3 % budżetu programu na rzecz innego 
priorytetu tego samego funduszu w ramach 
tego samego programu. W przypadku 
programów wspieranych z EFRR i EFS+ 
przesunięcie dotyczy wyłącznie alokacji 
dla tej samej kategorii regionu.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) umożliwiał społecznościom 
lokalnym opracowanie długoterminowych 
strategii i rozwiązań odnośnie do 
głównych wyzwań, przed którymi stoją;
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwijanie zdolności podmiotów 
lokalnych do opracowywania i wdrażania 
operacji;

a) rozwijanie zdolności podmiotów 
lokalnych do opracowywania i wdrażania 
operacji, w tym rozwijania ich zdolności 
kierowania projektami;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego fundusze mogą wspierać 
działania, które mogą dotyczyć 
poprzednich i kolejnych okresów 
programowania, niezbędne do skutecznego 
zarządzania takimi funduszami i ich 
wykorzystania.

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego fundusze mogą wspierać 
działania, które mogą dotyczyć 
poprzednich i kolejnych okresów 
programowania, niezbędne do skutecznego 
zarządzania takimi funduszami i ich 
wykorzystania oraz do budowania 
zdolności partnerów, o których mowa w 
art. 6.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odsetek zwracanych funduszy na 
pomoc techniczną wynosi:

2. Na podstawie porozumienia 
między Komisją a państwem 
członkowskim, odsetek zwracanych 
funduszy na pomoc techniczną może zostać 
ustalony w wysokości do:
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku wsparcia z FAM, 
FBW i IZGW: 6 %.

d) w przypadku wsparcia z FAMI, 
FBW i IZGW: 7 %.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy komitet monitorujący 
przyjmuje swój regulamin.

2. Każdy komitet monitorujący 
przyjmuje swój regulamin wewnętrzny 
uwzględniający konieczność zapewnienia 
przejrzystości.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów programu.

3. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku i dokonuje 
przeglądu wszystkich kwestii mających 
wpływ na postępy w osiąganiu celów 
programu.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli stosownych organów 

Państwo członkowskie przedstawia 
propozycję składu komitetu 
monitorującego i zapewnia zrównoważoną 
reprezentację przedstawicieli stosownych 
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państwa członkowskiego i instytucji 
pośredniczących oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 6.

organów państwa członkowskiego i 
instytucji pośredniczących, uwzględniając 
konieczność zapewnienia równowagi płci i 
różnorodności, oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 6. W 
komitecie monitorującym należy zapewnić 
równowagę płci oraz odpowiednią 
reprezentację mniejszości i innych 
wykluczonych grup. Komitety 
monitorujące są zatwierdzane Komisję.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku nieprawidłowości w 
składzie lub w pracach komitetu 
monitorującego Komisja zawiesza 
komitet.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku FAMI, FBW oraz 
IZGW odpowiednie zdecentralizowane 
agencje uczestniczą w pracach komitetu 
monitorującego, pełniąc rolę doradczą.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w stosownych przypadkach postępy 
w budowaniu zdolności administracyjnych 
instytucji publicznych i beneficjentów.

(i) w stosownych przypadkach postępy 
w budowaniu zdolności administracyjnych 
instytucji publicznych, partnerów i 
beneficjentów.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komitet monitorujący może 
zaproponować instytucji zarządzającej 
obszary interwencji zgłoszone przez 
członków komitetu monitorującego.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wszystkie decyzje i dokumenty 
potwierdzające komitetu monitorującego 
publikuje się na stronie internetowej, o 
której mowa w art. 44 ust. 1.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku programów 
wspieranych z FAM, FBW i IZGW co 
najmniej dwa razy w okresie 
programowania organizowane jest 
spotkanie w sprawie przeglądu.

skreśla się

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku programów 
wspieranych z EFRR, FAM, FBW i IZGW 
państwo członkowskie przedkłada roczne 
sprawozdanie z realizacji celów zgodnie 
z rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

6. W przypadku programów 
wspieranych z EFRR, FAMI, FBW i 
IZGW państwo członkowskie przedkłada 
roczne sprawozdanie z realizacji celów 
zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Roczny przegląd realizacji celów 
jest udostępniany Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartości wskaźników rezultatu 
i wskaźników produktu dla wybranych 
operacji oraz wartości uzyskane w wyniku 
operacji.

b) wartości wskaźników rezultatu i 
wskaźników produktu dla wybranych 
operacji oraz wartości uzyskane w wyniku 
operacji, w stosownych przypadkach 
podawane z podziałem na płeć.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Instytucja zarządzająca publikuje 
wszystkie dane przekazane Komisji na 
stronie internetowej, o której mowa 
w art. 44 ust. 1.

5. Instytucja zarządzająca publikuje 
wszystkie dane przekazane Komisji na 
stronie internetowej, o której mowa 
w art. 44 ust. 1. W przeciwnym razie 
Komisja może na wniosek ujawnić dane 
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osobom lub organizacjom.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Końcowe sprawozdanie z realizacji 
uwzględnia problematykę płci oraz 
zawiera rozdział poświęcony kwestii 
równouprawnienia płci.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny programu. W każdej ocenie 
analizowana jest skuteczność programu, 
jego wydajność, przydatność, spójność 
i europejska wartość dodana w celu 
poprawy jakości opracowywania 
programów i ich realizacji.

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny programu. W każdej ocenie 
analizuje się integracyjny i 
niedyskryminacyjny charakter programu, 
jego skuteczność, wydajność, przydatność, 
spójność i europejską wartość dodaną, z 
uwzględnieniem równości płci, w celu 
poprawy jakości opracowywania 
programów i ich realizacji.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą 
przeprowadzić oceny ex ante, aby 
poprawić jakość projektowania każdego 
programu.

Poprawka 89
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
integracyjnego i niedyskryminacyjnego 
charakteru, wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności, zgodności z dorobkiem 
prawnym UE i europejskiej wartości 
dodanej, z uwzględnieniem równości płci, 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informowanie obywateli Unii o roli 
osiągnięć dokonanych w ramach funduszy 
za pośrednictwem jednego portalu 
internetowego zapewniającego dostęp do 
wszystkich programów, w których 
uczestniczy dane państwo członkowskie.

b) informowanie obywateli Unii o roli 
osiągnięć dokonanych w ramach funduszy 
zwłaszcza za pośrednictwem jednego 
portalu internetowego zapewniającego 
dostęp do wszystkich programów, a także 
sztandarowych projektów finansowanych 
w ramach tych programów, w których 
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uczestniczy dane państwo członkowskie.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca zapewnia, 
aby w ciągu sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje 
o programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
dostępne możliwości finansowania 
i osiągnięcia.

1. Instytucja zarządzająca zapewnia, 
aby w ciągu trzech miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje o 
programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
działalność, dostępne możliwości 
finansowania, osiągnięcia oraz decyzje i 
dokumenty potwierdzające komitetu 
monitorującego.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w przypadku podmiotów prawnych 
– nazwę wykonawcy.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Beneficjenci i organy wdrażające 
instrumenty finansowe podają informację 
o wsparciu na rzecz operacji z funduszy, 
w tym środków ponownie wykorzystanych 
zgodnie z art. 56, poprzez:

1. Beneficjenci i organy wdrażające 
instrumenty finansowe podają w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego informację o 
wsparciu na rzecz operacji z funduszy, w 
tym środków ponownie wykorzystanych 
zgodnie z art. 56, poprzez:
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zamieszczenie na oficjalnej stronie 
internetowej lub stronach mediów 
społecznościowych beneficjenta, o ile takie 
strony istnieją, krótkiego opisu operacji, 
proporcjonalnego do skali pomocy, 
zawierającego jego cele i rezultaty, oraz 
podkreślającego wsparcie finansowe ze 
strony Unii;

a) zamieszczenie na oficjalnej stronie 
internetowej i stronach mediów 
społecznościowych beneficjenta, o ile takie 
strony istnieją, krótkiego opisu operacji, 
proporcjonalnego do skali pomocy, 
zawierającego jego cele i rezultaty, oraz 
wyraźnie określającego wsparcie 
finansowe ze strony Unii;

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wydanie oświadczenia 
podkreślającego wsparcie z funduszy 
w wyraźny sposób w dokumentach 
i materiałach informacyjnych dotyczących 
wykonania operacji, wykorzystywanych 
przez opinię publiczną lub uczestników;

b) wydanie oświadczenia - w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego - podkreślającego 
wsparcie z funduszy w wyraźny sposób w 
dokumentach i materiałach informacyjnych 
dotyczących wykonania operacji, 
wykorzystywanych przez opinię publiczną 
lub uczestników;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) umieszczenie w miejscach 
publicznych tablic lub billboardów 
natychmiast po rozpoczęciu fizycznej 
realizacji operacji obejmujących 
inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, 

c) umieszczenie w miejscach 
publicznych i w widoczny sposób tablic 
lub billboardów natychmiast po 
rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji 
obejmujących inwestycje rzeczowe lub 
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w odniesieniu do: zakup sprzętu, w odniesieniu do:

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku operacji 
niewchodzących w zakres lit. c), 
umieszczenie w miejscach publicznych co 
najmniej jednego wydrukowanego plakatu 
lub elektronicznego wyświetlacza 
o wymiarze minimum A3, na którym 
znajdą się informacje o operacji, ze 
szczególnym naciskiem na informacje 
o wsparciu z funduszy;

d) w przypadku operacji 
niewchodzących w zakres lit. c), 
umieszczenie w miejscach publicznych i w 
widoczny sposób co najmniej jednego 
wydrukowanego plakatu lub 
elektronicznego wyświetlacza o wymiarze 
minimum A3, na którym znajdą się 
informacje o operacji, ze szczególnym 
naciskiem na informacje o wsparciu z 
funduszy;

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku operacji o znaczeniu 
strategicznym i operacji, których łączny 
koszt przekracza 10 000 000 EUR 
zorganizowanie wydarzenia poświęconego 
komunikacji i terminowe zaangażowanie 
Komisji i odpowiedzialnej instytucji 
zarządzającej.

e) w przypadku operacji o znaczeniu 
strategicznym i operacji, których łączny 
koszt przekracza 10 000 000 EUR, 
zorganizowanie skierowanego do szerokiej 
grupy odbiorców wydarzenia 
poświęconego komunikacji i terminowe 
zaangażowanie Komisji i odpowiedzialnej 
instytucji zarządzającej.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli beneficjent nie spełnia 
swoich zobowiązań wynikających z art. 42 

3. Beneficjenci i organy wdrażające 
instrumenty finansowe przedstawiają 
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lub ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, państwo 
członkowskie może zastosować korektę 
finansową poprzez anulowanie do 5 % 
wsparcia z funduszy na daną operację.

Komisji dowody na to, że wypełniają 
swoje zobowiązania wynikające z art. 42 
lub ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. W 
przypadku gdy beneficjenci i organy 
wdrażające instrumenty finansowe nie 
wypełniają swoich zobowiązań, państwo 
członkowskie - z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji - stosuje korektę 
finansową poprzez anulowanie do 5 % 
wsparcia z funduszy na daną operację.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wsparcie z funduszy na rzecz 
instrumentów finansowych 
przeznaczonych na inwestycje 
w ostatecznych odbiorców, jak również 
wszelkiego rodzaju dochody generowane 
przez te inwestycje, które są związane 
z tym wsparciem z funduszy, mogą być 
wykorzystane do celów zróżnicowanego 
traktowania inwestorów działających 
zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej 
przez właściwy podział ryzyka i zysków.

1. Wsparcie z funduszy na rzecz 
instrumentów finansowych 
przeznaczonych na inwestycje w 
ostatecznych odbiorców, jak również 
wszelkiego rodzaju dochody generowane 
przez te inwestycje, które są związane z 
tym wsparciem z funduszy, mogą być 
wykorzystane do celów zróżnicowanego 
traktowania inwestorów działających 
zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej 
przez właściwy podział ryzyka i zysków z 
uwzględnieniem zasady należytego 
zarządzania finansami.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność z prawem i prawidłowość 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji 
i podejmują wszelkie niezbędne działania 
mające na celu zapobieganie 
nieprawidłowościom oraz wykrywanie 
i korygowanie nieprawidłowości, w tym 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność z prawem i prawidłowość 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji 
i podejmują wszelkie niezbędne działania 
mające na celu zapobieganie 
nieprawidłowościom oraz wykrywanie 
i korygowanie nieprawidłowości, w tym 
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nadużyć finansowych, oraz sporządzają 
sprawozdania na ten temat.

nadużyć finansowych, oraz sporządzają 
sprawozdania na ten temat. Państwa 
członkowskie w pełni współpracują z 
OLAF oraz, w stosownych przypadkach, z 
Eurojust i Prokuraturą Europejską 
zgodnie z rozporządzeniem xxx/xxx (nowe 
rozporządzenie w sprawie Eurojust) i 
rozporządzeniem (UE) 2017/1939.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość i wiarygodność systemu 
monitorowania i danych dotyczących 
wskaźników.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość i wiarygodność systemu 
monitorowania i danych dotyczących 
wskaźników. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach dane były gromadzone w 
podziale na płeć.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku programów wspieranych z 
EFMR, FAM, FBW i IZGW akapit 
pierwszy stosuje się od dnia 1 stycznia 
2023 r.

W przypadku programów wspieranych z 
EFMR, FAMI, FBW i IZGW akapit 
pierwszy stosuje się od dnia 1 stycznia 
2022 r.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z zastrzeżeniem art. 63 ust. 6 
Komisja zapewnia system rozpatrywania 
skarg, który jest dostępny dla obywateli 
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Unii i zainteresowanych stron na każdym 
etapie przygotowywania i wdrażania 
programów, łącznie z monitorowaniem i 
oceną. Przy opracowywaniu systemu 
rozpatrywania skarg Komisja zapewnia 
jego skuteczne działanie, biorąc pod 
uwagę następujące aspekty:
a) widoczność, aby można było łatwo 
znaleźć informacje,
b) terminowość, aby skargi były 
rozpatrywane na czas,
c) dostępność, w tym propagowanie 
systemu rozpatrywania skarg, w 
szczególności na szczeblu lokalnym i 
regionalnym oraz wśród organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego,
d) udzielanie odpowiedzi, tak aby skarżący 
byli informowani o dopuszczalności ich 
skargi,
e) obiektywność, w szczególności 
niezależność operacyjna od innych 
działów,
f) środek zaradczy, informacje o wyniku 
rozpatrzenia skargi,
g) opcję przeglądu obejmującą sprawy 
rozpatrywane zgodnie z art. 63 ust. 6, w 
przypadku gdy wynik postępowania nie 
satysfakcjonuje skarżącego lub Komisji.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewnienia, aby system kontroli i 
kontroli administracyjnych miał na celu 
ułatwianie zaangażowania społeczności 
lokalnej i skutecznego realizowania 
strategii kierowanych przez społeczność;

Poprawka 107
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapewnienia uwzględnienia 
problematyki płci w programie;

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wyboru operacji instytucja 
zarządzająca określa i stosuje kryteria 
i procedury, które są niedyskryminacyjne, 
przejrzyste, gwarantują równouprawnienie 
płci i uwzględnienie postanowień Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, jak 
również zasady zrównoważonego rozwoju 
oraz unijnej polityki w dziedzinie 
środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 
i art. 191 ust. 1 TFUE.

W celu wyboru operacji instytucja 
zarządzająca określa i stosuje kryteria i 
procedury, które są niedyskryminacyjne, 
przejrzyste, gwarantują równouprawnienie 
płci, poszanowanie dorobku prawnego 
Unii i uwzględnienie postanowień Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, jak 
również zasady zrównoważonego rozwoju 
oraz unijnej polityki w dziedzinie 
środowiska naturalnego zgodnie z art. 11 i 
art. 191 ust. 1 TFUE.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) ocenia zgodność z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej zgodnie 
z pkt 4 noty Komisji (2016/C 269/01) w 
sprawie wytycznych dotyczących 
zapewnienia przestrzegania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej przy 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja audytowa jest 
odpowiedzialna za przeprowadzanie 
audytu systemów, audytu operacji oraz 
audytu sprawozdań finansowych w celu 
dostarczenia Komisji niezależnego 
poświadczenia dotyczącego skutecznego 
funkcjonowania systemów zarządzania 
i kontroli oraz legalności i prawidłowości 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji.

1. Instytucja audytowa jest 
odpowiedzialna za przeprowadzanie 
audytu systemów, audytu operacji, w tym 
kontroli wykonania weryfikujących zasięg 
oddziaływania programów, oraz audytu 
sprawozdań finansowych w celu 
dostarczenia Komisji niezależnego 
poświadczenia dotyczącego skutecznego 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli oraz legalności i prawidłowości 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Audyty operacji obejmują również 
realizację operacji związanych z 
osiąganiem integracji i niedyskryminacji 
w odniesieniu do członków grup 
społecznych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Komisja musi przeprowadzić 
dodatkowe weryfikacje po uzyskaniu 
informacji sugerujących, że wydatek ujęty 
we wniosku o płatność może być związany 
z nieprawidłowością.

b) Komisja musi przeprowadzić 
dodatkowe weryfikacje po uzyskaniu 
informacji sugerujących, że wydatek ujęty 
we wniosku o płatność może być związany 
z nieprawidłowością lub nadużyciem.

Poprawka 113
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wydatek ujęty we wniosku 
o płatność związany jest 
z nieprawidłowością, która nie została 
skorygowana;

c) wydatek ujęty we wniosku o 
płatność związany jest z 
nieprawidłowością lub nadużyciem, które 
nie zostały skorygowane;

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w razie uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w myśl 
rozporządzenia xxx/xxx w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91a
Zawieszenie zarządzania dzielonego

1. Komisja zawiesza przepisy państwa 
członkowskiego dotyczące zadań 
wykonawczych powierzonych państwom 
członkowskim w odniesieniu do 
wykonania budżetu w ramach zarządzania 
dzielonego, o których mowa w [art. 62 ust. 
1 lit. b)] [nowego rozporządzenia 
finansowego], w przypadku gdy 
stwierdzono uogólnione braki w zakresie 
praworządności w tym państwie 
członkowskim zgodnie z [art. 5 
rozporządzenia xxx/xxx w sprawie 
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ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich]. Komisja zarządza 
bezpośrednio odpowiednimi zadaniami 
wykonawczymi, o których mowa w [art. 62 
ust. 1 lit. a)] [nowego rozporządzenia 
finansowego].
2. Komisja odwołuje zawieszenie 
zarządzania dzielonego po tym, jak 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności zostaną w całości 
wyeliminowane.
3. Komisja informuje niezwłocznie 
Parlament Europejski i Radę o wszelkich 
działaniach podjętych zgodnie z ust. 1.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Sformułowanie „Finansowany 
przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” lub 
„Współfinansowany przez UNIĘ 
EUROPEJSKĄ” powinno być zawsze 
zapisywane w całości i umieszczone obok 
symbolu.

1.2. Sformułowanie „Finansowany 
przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” lub 
„Współfinansowany przez UNIĘ 
EUROPEJSKĄ” powinno być zawsze 
zapisywane w całości, w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego i umieszczone 
obok symbolu.
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STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK
 KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego 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 oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

W imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia: Julie Girling (sprawozdawczyni)

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Rozwoju Regionalnego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
w celu wzmocnienia swej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 
w celu wzmocnienia swej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 
w poziomach rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
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uprzywilejowanych lub wysp oraz że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych. Art. 
175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała 
osiąganie tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. 
Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną 
do przyjęcia zasad finansowych 
określających warunki uchwalania 
i wykonywania budżetu oraz 
przedstawiania i kontrolowania 
sprawozdań finansowych, jak również 
zasad, które organizują kontrolę 
odpowiedzialności podmiotów 
finansowych.

uprzywilejowanych lub wysp oraz że 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
obszary wiejskie, obszary podlegające 
przemianom przemysłowym i regiony, 
które cierpią na skutek poważnych 
i trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych. 
Zmniejszenie dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów oraz zacofania 
regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, w szczególności 
obszarów wiejskich, wymaga dalszego 
wzmocnienia pozycji kobiet na tych 
obszarach zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i społecznym, oraz 
promowania równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym.  Aby 
ograniczenie tych dysproporcji między 
różnymi regionami było skuteczne, 
konieczne jest wzmocnienie pozycji 
gospodarczej, społecznej i politycznej 
kobiet oraz promowanie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym. 
Gromadzenie danych podzielonych 
według kryterium płci umożliwia 
identyfikację i analizę konkretnych 
słabości i zdolności kobiet i mężczyzn, 
ujawniając luki i nierówności, a w 
konsekwencji przyczyniając się do 
budowania bardziej sprawiedliwego i 
integracyjnego społeczeństwa oraz do 
przełamania schematu powielania 
ubóstwa i niedostatku z pokolenia na 
pokolenie. Art. 175 TFUE wymaga, aby 
Unia wspierała osiąganie tych celów przez 
działania, które podejmuje za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji 
Orientacji, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz innych 
instrumentów. Art. 322 TFUE stanowi 
podstawę prawną do przyjęcia zasad 
finansowych określających warunki 
uchwalania i wykonywania budżetu oraz 
przedstawiania i kontrolowania 
sprawozdań finansowych, jak również 
zasad, które organizują kontrolę 
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odpowiedzialności podmiotów 
finansowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
zgodnie z art. 8 TFUE, oraz do 
uwzględniania perspektywy płci we 
wszystkich podejmowanych przez nie 
działaniach, a także do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Fundusze nie 
powinny wspierać działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek 
form segregacji lub wykluczenia. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego 
oraz walki ze zmianą klimatu, zgodnie z 
art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z 
uwzględnieniem zasady 
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z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego oraz partnerów 
społecznych. Aby zapewnić ciągłość 
organizacji partnerstwa, nadal powinno 
mieć zastosowanie rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 240/201413.

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym i przestrzegającym 
zasady równości płci systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i partnerów społecznych. 
Aby zapewnić ciągłość organizacji 
partnerstwa, nadal powinno mieć 
zastosowanie rozporządzenie delegowane 
Komisji (UE) nr 240/201413.

__________________ __________________
13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

13 Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 
74 z 14.3.2014, s. 1).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Na potrzeby każdego programu 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
ramy wykonania obejmujące wszystkie 
wskaźniki, cele pośrednie i cele końcowe, 

(18) Na potrzeby każdego programu 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
ramy wykonania obejmujące wszystkie 
wskaźniki, cele pośrednie i cele końcowe, 
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konieczne do monitorowania i oceny 
wyników programu i informowania na ich 
temat.

konieczne do monitorowania i oceny 
wyników programu i informowania na ich 
temat. W miarę możliwości wskaźniki 
należy opracowywać z uwzględnieniem 
kwestii płci.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 
środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd ten powinien być 
okazją do kompleksowej korekty 
programów w oparciu o osiągane wyniki, 
a także okazją do uwzględnienia nowych 
wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 
– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 
polityką spójności na lata 2025, 2026 
i 2027, stosując metodę alokacji określoną 
w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 
obu tych przeglądów powinny prowadzić 
do zmiany programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

(19) Państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu śródokresowego 
wszystkich programów wspieranych ze 
środków EFRR, EFS+ i Funduszu 
Spójności. Przegląd taki obejmuje rozdział 
dotyczący kwestii płci i ocenia wpływ 
programu na prawa podstawowe. Przegląd 
ten powinien być okazją do kompleksowej 
korekty programów w oparciu o osiągane 
wyniki, a także okazją do uwzględnienia 
nowych wyzwań i stosownych zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 
– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
technicznych na 2025 r. – powinna 
dokonać przeglądu łącznych kwot środków 
przydzielonych poszczególnym państwom 
członkowskim w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 
polityką spójności na lata 2025, 2026 
i 2027, stosując metodę alokacji określoną 
w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 
obu tych przeglądów powinny prowadzić 
do zmiany programu w postaci modyfikacji 
przydzielonych środków na lata 2025, 
2026 i 2027.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 
dzięki którym Komisja będzie mogła 
przedstawić Radzie wniosek w sprawie 
zawieszenia całości lub części zobowiązań 
w odniesieniu do jednego programu 
państwa członkowskiego lub większej 
liczby takich programów, w przypadku gdy 
dane państwo członkowskie nie podejmie 
skutecznych działań w ramach procesu 
zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić 
jednolite wdrażanie i w świetle 
zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

(20) Należy w dalszym stopniu 
dopracować mechanizmy zapewniające 
powiązanie unijnej polityki finansowania 
z zarządzaniem gospodarczym i 
społecznym w Unii, dzięki którym Komisja 
będzie mogła przedstawić Radzie wniosek 
w sprawie zawieszenia całości lub części 
zobowiązań w odniesieniu do jednego 
programu państwa członkowskiego lub 
większej liczby takich programów, 
w przypadku gdy dane państwo 
członkowskie nie podejmie skutecznych 
działań w ramach procesu zarządzania 
gospodarczego i społecznego lub w celu 
poszanowania praw człowieka. Aby 
zapewnić jednolite wdrażanie i w świetle 
zasadniczego znaczenia skutków 
finansowych przyjmowanych środków, 
należy powierzyć Radzie – działającej na 
podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 
wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 
decyzji, które są wymagane w celu 
zapewnienia skutecznych działań 
w kontekście procesu zarządzania 
gospodarczego, należy stosować 
głosowanie odwróconą kwalifikowaną 
większością głosów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności i stymulować innowacje. 

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-
kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne w zakresie 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
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Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 
zintegrowane wykorzystanie funduszy 
ukierunkowane na realizację strategii 
rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 
opracowanie i realizację strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
powinna co do zasady spoczywać na 
lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności. 
Aby ułatwić skoordynowane wsparcie 
z poszczególnych funduszy na rzecz 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność oraz ułatwić ich 
wdrażanie, należy wspierać podejście 
zakładające wykorzystanie funduszu 
głównego.

pozycji kobiet, budować potencjał 
społeczności i stymulować innowacje. 
Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 
zintegrowane wykorzystanie funduszy 
ukierunkowane na realizację strategii 
rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 
opracowanie i realizację, w sposób 
uwzględniający równouprawnienie płci, 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność powinna co do zasady 
spoczywać na lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności. 
Aby ułatwić skoordynowane wsparcie 
z poszczególnych funduszy na rzecz 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność oraz ułatwić ich 
wdrażanie, należy wspierać podejście 
zakładające wykorzystanie funduszu 
głównego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
członkowskie.

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące. 
W przypadku EFRR, ESF+ oraz Funduszu 
Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach – w tym danych 
podzielonych według kryterium płci – 
dotyczących wdrażania programu, 
przekazanych przez państwa członkowskie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r.16 zachodzi potrzeba oceny 
funduszy w oparciu o informacje 
zgromadzone w kontekście konkretnych 
wymogów dotyczących monitorowania, 
przy czym należy unikać nadmiernej 
regulacji i obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza względem państw 
członkowskich. Wymogi te mogą, 
w stosownych przypadkach, obejmować 
mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania funduszy w terenie.

(28) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r.16 zachodzi potrzeba oceny 
funduszy w oparciu o informacje 
zgromadzone w kontekście konkretnych 
wymogów dotyczących monitorowania, 
przy czym należy unikać nadmiernej 
regulacji i obciążeń administracyjnych, 
zwłaszcza względem państw 
członkowskich. Wymogi te mogą, 
w stosownych przypadkach, obejmować 
mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania funduszy w terenie. W 
miarę możliwości wskaźniki należy 
opracowywać z uwzględnieniem kwestii 
płci.

__________________ __________________
16 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13. 16 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 13.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna 
przeprowadzić oceny retrospektywne 
funduszy, które to oceny powinny się 
koncentrować na skutkach funduszy.

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna 
przeprowadzić oceny retrospektywne 
funduszy, które to oceny powinny się 
koncentrować na skutkach funduszy. Te 
oceny powinny służyć oszacowaniu ich 
wpływu na prawa podstawowe i 
koncentrować się na zasadach 
równouprawnienia płci i 
niedyskryminacji.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi w szczególności 
w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej,

(74) Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza praw podstawowych i jest zgodne 
z zasadami uznanymi w szczególności 
w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, a mianowicie ogólnymi 
zasadami równouprawnienia płci,

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) „ocena wpływu w aspekcie płci” 
oznacza zbadanie proponowanych działań 
w celu sprawdzenia, czy będą one miały 
różny wpływ na kobiety i mężczyzn z myślą 
o dostosowaniu tych propozycji, tak aby 
zneutralizować dyskryminujące skutki i 
zapewnić promowanie równości płci;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) „uwzględnianie aspektu płci” 
oznacza reorganizację, poprawę, rozwój i 
ocenę planowanych działań, tak aby 
perspektywa równouprawnienia płci była 
systematycznie uwzględniana we 
wszystkich działaniach na wszystkich 
szczeblach i na wszystkich etapach;
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem likwidacji przepaści 
cyfrowej między kobietami i mężczyznami;

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym – wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

d) Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym, przestrzegająca w większej 
mierze zasady równości i bardziej 
dostępna – wdrażanie Europejskiego filaru 
praw socjalnych ze szczególnym 
uwzględnieniem trzech głównych zasad, a 
mianowicie zasady 2. dotyczącej 
równouprawnienia płci, zasady 3. 
dotyczącej równości szans i zasady 9. 
dotyczącej równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, a także zasady 
11. dotyczącej opieki nad dziećmi i 
wsparcia dla dzieci, zasady 16. dotyczącej 
opieki zdrowotnej i zasady 18. dotyczącej 
opieki długoterminowej; wspieranie 
równości kobiet i mężczyzn oraz 
zaspokojenie potrzeb osób mających 
szczególne potrzeby takich jak osoby 
niepełnosprawne;
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1– litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapobieganiu nierównościom 
i dyskryminacji ze względu na płeć lub 
orientację seksualną i ich zwalczaniu, 
a także wspieraniu kompleksowej polityki 
propagowania równości płci 
i niedyskryminacji;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Propagowanie równości mężczyzn i kobiet 

oraz niedyskryminacji
Państwa członkowskie i Komisja mają na 
celu eliminowanie nierówności i 
zapewniają uwzględnianie i propagowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz 
perspektywy płci w trakcie 
przygotowywania i wdrażania programów, 
w tym w odniesieniu do monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny. Fundusze nie 
mogą wspierać żadnych działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek 
form segregacji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska 

c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, podmioty 
działające na rzecz ochrony środowiska 
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oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci 
i niedyskryminacji.

oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, praw osób LGBTI+, 
równości płci i niedyskryminacji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) ocenę wpływu w aspekcie płci na 
decyzje polityczne w każdym z funduszy;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) działania podjęte w celu 
zaangażowania właściwych partnerów, o 
których mowa w art. 6;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sytuację społeczno-gospodarczą 
danego państwa członkowskiego lub 
regionu;

b) sytuację społeczno-gospodarczą i 
osiągnięty poziom równouprawnienia płci 
w danym państwie członkowskim lub 
regionie;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym.

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym. 
Zawieszenie zobowiązań lub płatności nie 
powinno mieć żadnego negatywnego 
wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny 
kobiet.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) różnic społecznych, gospodarczych 
i terytorialnych, z wyjątkiem programów 
wspieranych ze środków EFMR;

(i) różnic społecznych, gospodarczych 
i terytorialnych oraz, w stosownych 
przypadkach, różnic w traktowaniu kobiet 
i mężczyzn, z wyjątkiem programów 
wspieranych ze środków EFMR;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) ocena wpływu w aspekcie płci 
dotycząca powiązanych rodzajów działań i 
planowanych operacji o strategicznym 
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znaczeniu;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wskaźniki produktu i wskaźniki 
rezultatu wraz z odnośnymi celami 
pośrednimi i celami końcowymi;

(ii) wskaźniki produktu i wskaźniki 
rezultatu wraz z odnośnymi celami 
pośrednimi i celami końcowymi, w 
stosownych przypadkach z podziałem na 
płeć;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zakładane podejście do 
informowania o programie i jego 
eksponowania poprzez określenie jego 
celów, grup docelowych, kanałów 
komunikacyjnych, zasięgu w mediach 
społecznościowych. planowanego budżetu 
i odnośnych wskaźników monitorowania 
i oceny;

i) zakładane podejście do 
informowania o programie i jego 
eksponowania poprzez określenie jego 
celów, grup docelowych, kanałów 
komunikacyjnych, zasięgu w mediach 
społecznościowych. planowanego budżetu 
i odnośnych wskaźników monitorowania 
i oceny – w miarę możliwości 
opracowanych z uwzględnieniem aspektu 
płci, według zasad przekazu wolnego od 
seksizmu i przy zastosowaniu podejścia 
uwzględniającego problematykę płci;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wkład programu operacyjnego w 
promowanie równouprawnienia płci oraz, 
w stosownych przypadkach, środków 
zapewniających zastosowanie podejścia 
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uwzględniającego problematykę płci.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) w stosownych przypadkach, środki 
podjęte w celu zagwarantowania dostępu 
osobom o specjalnych potrzebach takim 
jak osoby niepełnosprawne;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
mogą wspólnie wspierać programy 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”.

1. EFRR, EFS+ i Fundusz Spójności 
mogą wspólnie wspierać programy 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu”, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów, których 
celem jest włączenie na rynek pracy 
większej liczby kobiet i osób o specjalnych 
potrzebach;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analizę potrzeb rozwojowych i 
potencjału danego obszaru;

b) analizę potrzeb rozwojowych, 
równouprawnienia płci i potencjału 
danego obszaru;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) był kierowany przez lokalne grupy 
działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele publicznych i prywatnych 
lokalnych interesów społeczno-
gospodarczych i w których to grupach 
żadna pojedyncza grupa interesu nie 
kontroluje procesu podejmowania decyzji;

b) był kierowany przez lokalne grupy 
działania, w których skład wchodzą 
przedstawiciele publicznych i prywatnych 
lokalnych interesów społeczno-
gospodarczych, w tym organizacje 
odpowiedzialne za promowanie 
równouprawnienia płci, i w których to 
grupach żadna pojedyncza grupa interesu, 
również w sektorze publicznym, nie 
kontroluje procesu podejmowania decyzji;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wspierał tworzenie sieci kontaktów, 
innowacyjne elementy w kontekście 
lokalnym i w stosownych przypadkach 
współpracę z innymi podmiotami 
terytorialnymi.

d) wspierał tworzenie sieci kontaktów, 
równouprawnienie płci, dostępność, 
innowacyjne elementy w kontekście 
lokalnym i w stosownych przypadkach 
współpracę z innymi podmiotami 
terytorialnymi.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obszar geograficzny i populację, 
których dotyczy dana strategia;

a) obszar geograficzny i populację, 
których dotyczy dana strategia; należy 
poświęcić szczególną uwagę kobietom i 
osobom o specjalnych potrzebach takim 
jak osoby niepełnosprawne;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ocenę wpływu tej strategii w 
aspekcie płci;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe instytucje zarządzające 
określają kryteria wyboru takich strategii, 
powołują komitet odpowiedzialny za 
dokonanie takiego wyboru i zatwierdzają 
strategie wybrane prze ten komitet.

2. Właściwe instytucje zarządzające 
określają kryteria wyboru takich strategii, 
powołują komitet o składzie 
zrównoważonym pod względem płci, 
odpowiedzialny za dokonanie takiego 
wyboru i zatwierdzają strategie wybrane 
prze ten komitet.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opracowanie niedyskryminującej 
i przejrzystej procedury wyboru oraz 
kryteriów, które pozwalają uniknąć 
konfliktu interesów i zapewniają, aby 
żadna pojedyncza grupa interesu nie 
kontrolowała decyzji w sprawie wyboru;

b) opracowanie niedyskryminującej, 
zapewniającej równowagę płci 
i przejrzystej procedury wyboru oraz 
kryteriów, które pozwalają uniknąć 
konfliktu interesów i zapewniają, aby 
żadna pojedyncza grupa interesu nie 
kontrolowała decyzji w sprawie wyboru;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia zrównoważoną reprezentację 

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które 
zapewnia równowagę płci i zrównoważoną 
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przedstawicieli stosownych organów 
państwa członkowskiego i instytucji 
pośredniczących oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 6.

reprezentację przedstawicieli stosownych 
organów państwa członkowskiego i 
instytucji pośredniczących oraz 
przedstawicieli partnerów, o których mowa 
w art. 6.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Sprawozdanie to uwzględnia 
problematykę płci oraz zawiera rozdział 
poświęcony kwestii równouprawnienia 
płci.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach dane 
przedstawia się z podziałem na płeć.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny programu. W każdej ocenie 
analizowana jest skuteczność programu, 
jego wydajność, przydatność, spójność 
i europejska wartość dodana w celu 
poprawy jakości opracowywania 
programów i ich realizacji.

1. Instytucja zarządzająca dokonuje 
oceny programu. W każdej ocenie 
analizowana jest skuteczność programu, 
jego wydajność, przydatność, spójność i 
europejska wartość dodana, a także jego 
wpływ na prawa podstawowe, w tym 
równouprawnienie płci i 
niedyskryminację, w celu poprawy jakości 
opracowywania programów i ich realizacji.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Końcowe sprawozdanie z realizacji 
uwzględnia problematykę płci oraz 
zawiera rozdział poświęcony kwestii 
równouprawnienia płci.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności, wpływu na prawa podstawowe, 
w tym na równouprawnienie płci, 
i europejskiej wartości dodanej każdego 
funduszu. Komisja może wykorzystywać 
dostępne już wszystkie istotne informacje 
zgodnie z art. [128] rozporządzenia 
finansowego.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość i wiarygodność systemu 
monitorowania i danych dotyczących 
wskaźników.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość i wiarygodność systemu 
monitorowania i danych dotyczących 
wskaźników, które w miarę możliwości 
powinny być opracowywane z 
uwzględnieniem aspektu płci i w 
konsekwencji gwarantować odpowiedni 
podział zgromadzonych danych według 
kryterium płci;
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewnienia uwzględnienia 
problematyki płci w programie;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnienie kobietom i 
mężczyznom równych szans oraz 
poszanowania zasady niedyskryminacji;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) w stosownych przypadkach 
zapewnienie dostępu kobietom i osobom o 
specjalnych potrzebach takim jak osoby 
niepełnosprawne;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – tabela 1 – punkt 016 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

016 a Rozwój umiejętności w celu 
zwiększenia udziału kobiet w rynku 
pracy w dziedzinie nauk ścisłych, 

0% 0%
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technologii, inżynierii i matematyki

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 3 – tabela „Horyzontalne warunki podstawowe” – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

Skuteczne stosowanie i wdrożenie Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej

Gotowe są skuteczne mechanizmy służące 
zapewnieniu zgodności z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, które 
obejmują:

1. Ustalenia w celu zapewnienia 
weryfikacji zgodności działań 
wspieranych z funduszy z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
2. Sprawozdania do komitetu 
monitorującego w sprawie przestrzegania 
Karty w przypadku działań wspieranych 
z funduszy.

Poprawka

Skuteczne stosowanie i wdrażanie działań 
promujących równouprawnienie płci oraz 
walkę z dyskryminacją ze względu na płeć

Wprowadzono skuteczne mechanizmy, aby 
zapewnić propagowanie 
równouprawnienia płci oraz walkę z 
dyskryminacją ze względu na płeć, które 
obejmują:

1. rozwiązania zgodne z ramami 
instytucjonalnymi i prawnymi państw 
członkowskich dotyczące zaangażowania 
podmiotów odpowiedzialnych za 
równouprawnienie płci w 
przygotowywanie i realizację programów, 
w tym zapewnienie doradztwa dotyczącego 
równouprawnienia płci;
2. rozwiązania w zakresie szkolenia 
pracowników instytucji zaangażowanych 
w zarządzanie funduszami oraz kontrolę 
nad nimi w dziedzinie unijnych przepisów 
i polityki dotyczących równouprawnienia 
płci i uwzględniania aspektu płci.
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