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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 
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 

(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 3

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 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 

(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 
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podobnych operacji wspieranych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia bez 
konieczności stosowania nowej metody.

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 
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.
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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 
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 

(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 
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 
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nieprawidłowościach, w tym nadużyciach 
finansowych, oraz o działaniach 
następczych, a także o działaniach 
podjętych w następstwie dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF.

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. 
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 8
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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 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 
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 

13. „wskaźnik rezultatu” oznacza 
wskaźnik jakościowy lub ilościowy służący 
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wspieranych interwencji w perspektywie 
krótkoterminowej, mających szczególne 
znaczenie dla bezpośrednich adresatów, 
populacji docelowej lub użytkowników 
infrastruktury;

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 
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, 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)
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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 
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 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 

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

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 
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.
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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 
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 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
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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 
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 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
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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, 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
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
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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

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.
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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

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
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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+.

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 
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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;

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 

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