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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 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Kilka państw członkowskich ma za 

sobą procesy dostosowawcze mające na 

celu korektę nagromadzonych w 

przeszłości zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej lub w takich 

procesach uczestniczy; wiele z tych państw 

musi również sprostać wyzwaniom 

związanym z niskim potencjałem wzrostu. 

Unia przyjęła wdrożenie reform 

strukturalnych za jeden ze swoich 

priorytetów politycznych przyczyniających 

się do trwałego ożywienia gospodarczego, 

uwolnienia potencjału wzrostu na potrzeby 

wzmocnienia zdolności dostosowawczej i 

wsparcia procesu konwergencji. 

(3) Kilka państw członkowskich ma za 

sobą procesy dostosowawcze mające na 

celu korektę nagromadzonych w 

przeszłości zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej lub w takich 

procesach uczestniczy; wiele z tych państw 

musi również sprostać wyzwaniom 

związanym z niskim potencjałem wzrostu i 

wysokim bezrobociem. Unia uznała 

potrzebę wdrożenia sprzyjających 

wzrostowi reform strukturalnych za jeden 

ze swoich priorytetów politycznych 

przyczyniających się do stworzenia 

warunków w celu osiągnięcia trwałego 

wzrostu gospodarczego, uwolnienia 

potencjału wzrostu na potrzeby 

wzmocnienia zdolności dostosowawczej i 

wsparcia procesu konwergencji oraz 

zwiększenia inwestycji. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Reformy to z natury rzeczy złożone 

procesy, które wymagają zastosowania 

kompletnego mechanizmu opartego na 

wysoce specjalistycznej wiedzy i 

umiejętnościach. Wdrażanie reform 

strukturalnych w różnorodnych 

dziedzinach polityki publicznej stanowi 

wyzwanie, ponieważ potrzeba czasu na to, 

aby korzyści z nich płynące stały się 

(4) Reformy to z natury rzeczy złożone 

procesy, które wymagają zastosowania 

kompletnego mechanizmu opartego na 

wysoce specjalistycznej wiedzy i 

umiejętnościach, a także długoterminowej 

wizji. Wdrożenie zrównoważonych reform 

strukturalnych w różnorodnych 

dziedzinach polityki publicznej stanowi 

wyzwanie, ponieważ potrzeba czasu i 
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widoczne. Istotne jest zatem wczesne i 

skuteczne opracowywanie oraz wdrażanie 

reform, w tym w gospodarkach, które 

dotknął kryzys lub które są słabe 

strukturalnie. W tym kontekście udzielanie 

przez Unię wsparcia w formie pomocy 

technicznej miało kluczowe znaczenie w 

procesie wspierania w ostatnich latach 

dostosowania gospodarczego w Grecji i na 

Cyprze. 

ciągłego zaangażowania, aby korzyści z 

nich płynące stały się widoczne, w związku 

z czym należy podjąć środki na rzecz 

zniechęcenia do krótkoterminowego 

planowania politycznego. W szczególności 

istotne jest zatem wczesne i skuteczne 

opracowywanie oraz wdrażanie reform, w 

tym w gospodarkach, które dotknął kryzys 

lub które są słabe strukturalnie. W tym 

kontekście udzielanie przez Unię wsparcia 

w formie pomocy technicznej miało 

kluczowe znaczenie w procesie wspierania 

w ostatnich latach dostosowania 

gospodarczego w Grecji i na Cyprze i może 

służyć za przydatny precedens dla 

programu wspierania reform 

strukturalnych. Niezbędnym warunkiem 

powodzenia takiego programu jest wzięcie 

odpowiedzialności za reformy 

strukturalne i wola polityczna w 

państwach członkowskich, w tym z 

udziałem organów lokalnych i 

regionalnych oraz, w odpowiednich 

przypadkach, partnerów społecznych. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Państwa członkowskie mogą 

skorzystać ze wsparcia na potrzeby 

stawienia czoła wyzwaniom związanym z 

opracowaniem i wdrożeniem reform 

strukturalnych. Wyzwania te są 

uwarunkowane różnymi czynnikami, w 

tym ograniczoną zdolnością 

administracyjną i instytucjonalną bądź 

niewłaściwym stosowaniem i wdrażaniem 

prawodawstwa unijnego. 

(5) Państwa członkowskie mogą 

skorzystać ze wsparcia na potrzeby 

stawienia czoła wyzwaniom związanym z 

opracowaniem i wdrożeniem reform 

strukturalnych sprzyjających wzrostowi. 

Wyzwania te są uwarunkowane różnymi 

czynnikami, w tym niewłaściwym 

opracowaniem reform, ograniczoną 

zdolnością administracyjną i 

instytucjonalną bądź niewłaściwym 

stosowaniem i wdrażaniem prawodawstwa 

unijnego. 

 

Poprawka   4 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Unia ma długoletnie doświadczenia 

w zakresie udzielania konkretnego 

wsparcia administracjom krajowym i 

innym organom państw członkowskich w 

obszarze budowania zdolności i innych 

tego rodzaju działaniach w pewnych 

obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla 

małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w 

związku z wdrażaniem polityki spójności. 

Doświadczenie zyskane przez Unię przy 

udzielaniu pomocy organom krajowym 

przy wdrażaniu reform powinno zostać 

wykorzystane do wzmocnienia zdolności 

Unii na potrzeby wspierania państw 

członkowskich. Kompleksowe i 

zintegrowane działania są naprawdę 

potrzebne w celu zapewnienia wsparcia 

dla tych państw członkowskich, które 

przeprowadzają reformy sprzyjające 

wzrostowi gospodarczemu i które zwróciły 

się o takie wsparcie do Unii. 

(6) Unia ma długoletnie doświadczenia 

w udzielaniu konkretnego wsparcia 

administracjom krajowym i innym 

organom państw członkowskich w 

obszarze budowania zdolności i innych 

tego rodzaju działaniach w pewnych 

obszarach (np. podatki, cła, wsparcie dla 

małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w 

związku z wdrażaniem polityki spójności. 

Doświadczenie polityczne i zdolność 

instytucji Unii powinny stanowić 

podstawę prowadzenia kompleksowego i 

zintegrowanego działania w celu wsparcia 

tych państw członkowskich, które 

prowadzą reformy strukturalne na rzecz 

zwiększenia wzrostu i ubiegają się o 

pomoc Unii w tym zakresie. W związku z 

tym konieczne jest przyjęcie 

przekrojowego sektorowego podejścia, tak 

aby zapewnić spójność całokształtu 

polityki. 

 

Poprawka   5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Sprawozdanie specjalne 

Trybunału Obrachunkowego nr 19/2015 

zatytułowane „Usprawnienie pomocy 

technicznej dla Grecji wymaga 

poświęcenia większej uwagi rezultatom” 

zawiera przydatne zalecenia dotyczące 

udzielania przez Komisję pomocy 

technicznej państwom członkowskim, 

które należy brać pod uwagę przy 

korzystaniu ze wsparcia w ramach 

programu wspierania reform 

strukturalnych. 
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Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6b) Należy nadal zdecydowanie dążyć 

do realizacji reform strukturalnych 

sprzyjających wzrostowi, aby 

zagwarantować ich skuteczność i 

korzystać z osiągniętych postępów. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W tym kontekście konieczne jest 

utworzenie Programu wspierania reform 

strukturalnych (zwanego dalej 

„programem”) na potrzeby wzmocnienia 

zdolności państw członkowskich w 

zakresie przygotowania i wdrożenia reform 

strukturalnych i administracyjnych 

sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, 

w tym poprzez wsparcie na rzecz 

skutecznego i wydajnego wykorzystania 

funduszy UE. Program ma na celu 

przyczynienie się do osiągnięcia 

wspólnych celów na potrzeby osiągnięcia 

ożywienia gospodarczego, tworzenia 

miejsc pracy, wzmacniania 

konkurencyjności w Europie i pobudzania 

inwestycji w realnej gospodarce. 

(7) W tym kontekście konieczne jest 

utworzenie Programu wspierania reform 

strukturalnych (zwanego dalej 

„programem”) na potrzeby wzmocnienia 

zdolności państw członkowskich w 

zakresie opracowania i wdrożenia reform 

strukturalnych i administracyjnych 

sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, 

w tym poprzez wsparcie na rzecz 

skutecznego i wydajnego wykorzystania 

funduszy UE. Program stanowi istotne 

dodatkowe wsparcie na rzecz lepszego i 

szybszego wdrożenia reform mających 

przyczynić się do osiągnięcia wspólnych 

celów na potrzeby osiągnięcia 

konwergencji, ożywienia gospodarczego, 

tworzenia miejsc pracy, wzmacniania 

spójności, konkurencyjności i 

produktywności w Europie, a także 

pobudzania inwestycji w realnej 

gospodarce. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Wsparcie w ramach programu 

powinno być udzielane przez Komisję na 

wniosek państwa członkowskiego, w 

takich dziedzinach jak budżet i podatki, 

zadania publiczne, reformy 

administracyjne i instytucjonalne, wymiar 

sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć 

finansowych, korupcji i prania pieniędzy, 

otoczenie biznesowe, rozwój sektora 

prywatnego, inwestycje, konkurencja, 

zamówienia publiczne, procesy 

prywatyzacyjne, dostęp do finansowania, 

inwestycje, handel, zrównoważony rozwój, 

innowacje, kształcenie i szkolenie, polityki 

dotyczące zatrudnienia, ochrona zdrowia, 

polityka w zakresie azylu i migracji, 

rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 

oraz polityki sektora finansów. 

(8) Wsparcie w ramach programu 

powinno być udzielane przez Komisję na 

wniosek państwa członkowskiego, w 

takich dziedzinach jak budżet i podatki, 

zadania publiczne, reformy 

administracyjne i instytucjonalne, wymiar 

sprawiedliwości, zwalczanie nadużyć 

finansowych, korupcji i prania pieniędzy, 

otoczenie biznesowe, rozwój sektora 

prywatnego, inwestycje, konkurencja, 

zamówienia publiczne, publiczny udział w 

przedsiębiorstwach, dostęp do 

finansowania, inwestycje, handel, 

zrównoważony rozwój, innowacje, 

kształcenie i szkolenie, polityki dotyczące 

zatrudnienia, ochrona zdrowia, polityka w 

zakresie azylu i migracji, rolnictwo i 

rozwój obszarów wiejskich oraz polityki 

sektora finansów. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Państwa członkowskie powinny 

móc zwrócić się o wsparcie ze strony 

Komisji w ramach programu w związku z 

wdrażaniem reform w kontekście procesów 

zarządzania gospodarczego, a w 

szczególności zaleceń dla poszczególnych 

krajów w kontekście europejskiego 

semestru, w związku z działaniami 

odnoszącymi się do wdrażania 

prawodawstwa unijnego, jak również w 

związku z wdrażaniem programów 

dostosowań gospodarczych. Państwa 

powinny również móc zwrócić się o 

wsparcie w związku z reformami 

(9) Państwa członkowskie powinny 

móc zwrócić się o wsparcie ze strony 

Komisji w ramach programu w związku z 

opracowaniem i wdrażaniem reform w 

kontekście procesów zarządzania 

gospodarczego, w szczególności w celu 

lepszego wdrożenia zaleceń dla 

poszczególnych krajów w kontekście 

europejskiego semestru, w związku z 

działaniami odnoszącymi się do 

właściwego wdrażania prawodawstwa 

unijnego, jak również w związku z 

wdrażaniem programów dostosowań 

gospodarczych. Państwa powinny również 
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realizowanymi z ich własnej inicjatywy w 

celu uzyskania zrównoważonego poziomu 

inwestycji, wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy. 

móc zwrócić się o wsparcie w związku z 

reformami realizowanymi z ich własnej 

inicjatywy w celu uzyskania 

zrównoważonego poziomu inwestycji, 

zwiększenia wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy, poprawy 

konkurencji i spójności terytorialnej. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W następstwie dialogu z państwem 

członkowskim wnoszącym o udzielenia 

wsparcia, w tym w kontekście 

europejskiego semestru, Komisja powinna 

przeanalizować wniosek, z 

uwzględnieniem zasad przejrzystości, 

równego traktowania i należytego 

zarządzania finansami, oraz określić 

wsparcie, którego należy udzielić, na 

podstawie stopnia pilności 

zidentyfikowanych problemów, ich 

zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w 

odniesieniu do danych dziedzin polityki, 

analizy wskaźników społeczno-

gospodarczych oraz ogólnej zdolności 

administracyjnej państwa członkowskiego. 

Komisja powinna również, w ścisłej 

współpracy z danym państwem 

członkowskim, określić obszary 

priorytetowe, zakres środków wsparcia, 

które zostaną zastosowane, oraz wysokość 

całkowitego wkładu finansowego na 

potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem 

istniejących działań i środków 

finansowanych przez fundusze Unii i inne 

programy unijne. 

(10) W następstwie dialogu z państwem 

członkowskim wnoszącym o udzielenie 

wsparcia, w tym w kontekście 

europejskiego semestru, Komisja powinna 

przeanalizować wniosek, z 

uwzględnieniem zasad przejrzystości, 

pomocniczości, równego traktowania i 

należytego zarządzania finansami, oraz 

określić wsparcie, którego należy udzielić, 

na podstawie stopnia pilności 

zidentyfikowanych problemów, ich 

zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w 

odniesieniu do danych dziedzin polityki, 

analizy wskaźników społeczno-

gospodarczych oraz ogólnej zdolności 

administracyjnej państwa członkowskiego. 

Komisja powinna również, w ścisłej 

współpracy z danym państwem 

członkowskim, określić priorytetowe 

działania w celu skutecznego wsparcia, 

rodzaj i zakres środków wsparcia, które 

zostaną zastosowane, oraz wysokość 

całkowitego wkładu finansowego na 

potrzeby tego wsparcia, z uwzględnieniem 

istniejących działań i środków 

finansowanych przez fundusze Unii i inne 

programy unijne. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Za zgodą państwa członkowskiego 

ubiegającego się o wsparcie, Komisja 

powinna mieć możliwość zorganizowania 

takiego wsparcia we współpracy z 

organizacjami międzynarodowymi lub 

innymi państwami członkowskimi, które 

mogą przyjąć rolę partnerów 

wspierających reformy. Państwo 

członkowskie ubiegające się o wsparcie 

powinno mieć możliwość ustanowienia – 

dla określonego obszaru wsparcia – 

partnerstwa z co najmniej jednym 

państwem członkowskim działającym w 

charakterze partnera wspierającego 

reformy i służącym pomocą przy 

opracowaniu strategii, planów działania 

na rzecz realizacji reformy, opracowaniu 

wsparcia lub przy nadzorowaniu 

wdrażania strategii i projektów. Podczas 

gdy odpowiedzialność za reformy 

spoczywa na państwie członkowskim, 

które ubiega się o wsparcie, partnerzy 

wspierający reformy lub inne państwa 

członkowskie udzielające wsparcia 

powinni być w stanie przyczynić się do 

pomyślnej realizacji programu. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Komunikaty Komisji „Przegląd 

budżetu UE”1 oraz „Budżet z perspektywy 

»Europy 2020«”2 podkreślają znaczenie 

ukierunkowania finansowania na działania 

mające wyraźną europejską wartość 

dodaną, tj. takie działania, w przypadku 

których interwencje unijne mogą przynieść 

wartość dodaną w porównaniu z 

działaniem przeprowadzanym przez same 

państwa członkowskie. W tym kontekście 

działania wspierające prowadzone w 

(11) Komunikaty Komisji „Przegląd 

budżetu UE”1 oraz „Budżet z perspektywy 

»Europy 2020«”2 podkreślają znaczenie 

ukierunkowania finansowania na działania 

mające wyraźną europejską wartość 

dodaną, tj. takie działania, w przypadku 

których interwencje unijne mogą przynieść 

wartość dodaną w porównaniu z 

działaniem przeprowadzanym przez same 

państwa członkowskie. W tym kontekście 

działania wspierające prowadzone w 
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ramach programu powinny zapewnić 

komplementarność i synergię z innymi 

programami i politykami na poziomie 

krajowym, unijnym i międzynarodowym. 

Działania podjęte w ramach programu 

powinny pozwolić na opracowanie i 

wdrożenie rozwiązań stanowiących 

odpowiedź na krajowe wyzwania, które 

mają wpływ na wyzwania o charakterze 

transgranicznym lub ogólnounijnym, a 

które przyczynią się do spójnego i 

konsekwentnego wdrożenia prawa 

unijnego. Dodatkowo działania te powinny 

przyczynić się do dalszego wzmacniania 

zaufania i upowszechniania współpracy z 

Komisją i pomiędzy państwami 

członkowskimi. W porównaniu z 

państwami członkowskimi Unia ma 

ponadto lepsze możliwości stworzenia 

platformy na potrzeby przedstawiania 

dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak 

również wykorzystywania wiedzy 

specjalistycznej. 

ramach programu powinny zapewnić 

komplementarność i synergię z innymi 

programami i politykami na poziomie 

krajowym, unijnym i międzynarodowym. 

Działania podjęte w ramach programu 

powinny pozwolić na opracowanie i 

wdrożenie rozwiązań stanowiących 

odpowiedź na krajowe wyzwania, które 

mają wpływ na wyzwania o charakterze 

transgranicznym lub ogólnounijnym, a 

które przyczynią się do spójnego i 

konsekwentnego wdrożenia prawa 

unijnego. Dodatkowo działania te powinny 

przyczynić się do dalszego wzmacniania 

zaufania obywateli do projektu 

europejskiego i upowszechniania 

współpracy z Komisją i pomiędzy 

państwami członkowskimi. W porównaniu 

z państwami członkowskimi Unia ma 

ponadto lepsze możliwości stworzenia 

platformy na potrzeby przedstawiania 

dobrych praktyk i dzielenia się nimi, jak 

również wykorzystywania wiedzy 

specjalistycznej, co pozwala dostosować 

propozycje do konkretnej sytuacji państw 

członkowskich wnoszących o udzielenia 

wsparcia. 

__________________ __________________ 

1 COM(2010)700 z 19 października 2010 r. 1 COM(2010)700 z 19 października 2010 r. 

2 COM(2011)500 wersja ostateczna z 29 

czerwca 2011 r. 

2 COM(2011)500 wersja ostateczna z 29 

czerwca 2011 r. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Ponieważ cel rozporządzenia, 

którym jest przyczynienie się do reform 

instytucjonalnych, administracyjnych i 

strukturalnych w państwach członkowskich 

poprzez wsparcie organów krajowych w 

zakresie środków mających reformować 

instytucje, sprawowanie rządów, 

(23) Ponieważ cel rozporządzenia, 

którym jest przyczynienie się do reform 

instytucjonalnych, administracyjnych i 

strukturalnych w państwach członkowskich 

poprzez wsparcie organów krajowych w 

zakresie środków mających reformować 

instytucje, terytorialną strukturę 
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administrację, sektory gospodarcze i 

społeczne, m.in. przez wspieranie 

skutecznego i wydajnego wykorzystania 

środków unijnych, nie może zostać 

osiągnięty w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie, natomiast ze 

względu na rozmiary i skutki możliwe jest 

jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 

Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną we 

wspomnianym artykule, niniejsze 

rozporządzenie nie wykracza poza to, co 

jest konieczne do osiągnięcia tego celu, 

ponieważ zakres wsparcia zostanie 

ustalony wspólnie z danym państwem 

członkowskim. 

sprawowania rządów na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym, 

administrację, sektory gospodarcze i 

społeczne, m.in. przez wspieranie 

skutecznego i wydajnego wykorzystania 

środków unijnych, nie może zostać 

osiągnięty w sposób wystarczający przez 

państwa członkowskie, natomiast ze 

względu na rozmiary i skutki możliwe jest 

jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 

Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną we 

wspomnianym artykule, niniejsze 

rozporządzenie nie wykracza poza to, co 

jest konieczne do osiągnięcia tego celu, 

ponieważ zakres wsparcia zostanie 

ustalony wspólnie z danym państwem 

członkowskim. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Definicje Definicje i zasady 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszego rozporządzenia 

stosuje się następujące definicje: 

Do celów niniejszego rozporządzenia 

stosuje się następujące definicje i zasady: 

 

Poprawka   16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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1. „Państwo korzystające z pomocy” 

oznacza państwo członkowskie, które 

otrzymuje unijne wsparcie w ramach 

programu; 

1. „Państwo korzystające z pomocy” 

oznacza państwo członkowskie, które 

ubiega się o unijne wsparcie w ramach 

programu i je otrzymuje; 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) rozwój i wdrażanie rozwiązań 

stanowiących odpowiedź na wyzwania 

krajowe, które mają wpływ na wyzwania o 

charakterze transgranicznym bądź 

ogólnounijnym; 

a) rozwój i wdrażanie rozwiązań 

stanowiących odpowiedź na wyzwania 

krajowe, które wynikają z wyzwań o 

charakterze transgranicznym bądź 

ogólnounijnym lub mają na nie wpływ i 

które przyczyniają się do spójności 

społecznej i gospodarczej; 

 

Poprawka   18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) ich wkład do konsekwentnego i 

spójnego wdrażania prawa Unii; 

c) ich wkład w konsekwentne i spójne 

wdrażanie prawa i polityki Unii; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ogólnym celem programu jest wsparcie 

reform instytucjonalnych, 

administracyjnych oraz strukturalnych w 

państwach członkowskich w drodze 

udzielenia wsparcia organom krajowym w 

zakresie środków mających na celu 

reformowanie instytucji, sprawowanie 

rządów, administracji oraz sektorów 

gospodarczych i społecznych 

Ogólnym celem programu jest wsparcie 

reform instytucjonalnych, 

administracyjnych oraz sprzyjających 

wzrostowi reform strukturalnych w 

państwach członkowskich w drodze 

udzielenia wsparcia organom krajowym i, 

w stosownych przypadkach, organom 

regionalnym i lokalnym w zakresie 

środków mających na celu zreformowanie 
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podejmowanych w związku z wyzwaniami 

gospodarczymi i społecznymi oraz z 

zamiarem zwiększenia konkurencyjności, 

wzrostu gospodarczego, liczby miejsc 

pracy i inwestycji, w szczególności w 

kontekście procesów związanych z 

zarządzaniem gospodarczym, m.in. przez 

wspieranie skutecznego i wydajnego 

wykorzystania funduszy UE. 

i wzmocnienie lub stworzenie instytucji, 

systemu sprawowania rządów, 

administracji w związku z wyzwaniami 

gospodarczymi i społecznymi oraz z 

zamiarem zwiększenia spójności, 

konkurencyjności, wydajności, 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 

tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości i 

inwestycji, m.in. przez wspieranie 

skutecznego i wydajnego wykorzystania 

funduszy UE. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Aby osiągnąć cel ogólny określony 

w art. 4, program przewiduje następujące 

cele szczegółowe: 

1. Aby osiągnąć cel ogólny określony 

w art. 4, program przewiduje następujące 

cele szczegółowe, do których osiągnięcia 

należy dążyć w ścisłej współpracy z 

państwami członkowskimi korzystającymi 

z pomocy: 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) wspomaganie inicjatyw organów 

krajowych w opracowywaniu własnych 

reform na podstawie priorytetów, z 

uwzględnieniem wstępnych warunków i 

oczekiwanego wpływu na sytuację 

społeczno-gospodarczą; 

a) wspomaganie inicjatyw organów 

krajowych w opracowywaniu i wdrażaniu 

własnych zrównoważonych reform na 

podstawie priorytetów i zasady 

pomocniczości, z uwzględnieniem 

wstępnych warunków i oczekiwanego 

wpływu na sytuację społeczno-

gospodarczą; 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wspieranie organów krajowych w 

zakresie wzmacniania ich zdolności do 

formułowania, opracowywania i wdrażania 

reform i strategii oraz dążenie do 

zintegrowanego podejścia zapewniającego 

spójność między celami i środkami we 

wszystkich sektorach; 

b) wspieranie organów krajowych w 

zakresie wzmacniania ich zdolności do 

planowania,formułowania, 

opracowywania i wdrażania reform i 

strategii oraz dążenie do zintegrowanego 

podejścia zapewniającego spójność między 

celami i środkami we wszystkich 

sektorach; 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspieranie wysiłków organów 

krajowych mających na celu określenie i 

wdrożenie odpowiednich procesów i metod 

poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i 

wniosków wyciągniętych przez inne kraje, 

które musiały stawić czoła podobnym 

sytuacjom; 

c) wspieranie wysiłków organów 

krajowych mających na celu opracowanie i 

wdrożenie odpowiednich procesów i metod 

poprzez uwzględnianie dobrych praktyk i 

wniosków wyciągniętych przez inne kraje, 

które musiały stawić czoła podobnym 

sytuacjom; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wspomaganie organów krajowych 

w zwiększaniu, w stosownych 

przypadkach, skuteczności i wydajności 

zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez 

jasne rozgraniczenie kompetencji i 

podnoszenie wiedzy zawodowej i 

umiejętności. 

d) wspomaganie organów krajowych 

w zwiększaniu, w stosownych 

przypadkach, skuteczności i wydajności 

dialogu społecznego i zarządzania 

zasobami ludzkimi, poprzez jasne 

rozgraniczenie kompetencji i podnoszenie 

wiedzy zawodowej i umiejętności. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do osiągnięcia tych celów należy dążyć w 

ścisłej współpracy z państwami 

korzystającymi z pomocy. 

skreśla się 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Cele szczegółowe określone w ust. 

1 odnoszą się do obszarów polityki 

związanych z konkurencyjnością, 

wzrostem gospodarczym, miejscami pracy 

i inwestycjami, a w szczególności są to: 

2. Cele szczegółowe określone w ust. 

1 odnoszą się do obszarów polityki 

związanych ze spójnością, 

konkurencyjnością, innowacją, 

zrównoważonym wzrostem gospodarczym, 

miejscami pracy i inwestycjami, a w 

szczególności są to: 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) reforma instytucjonalna oraz 

skuteczne i ukierunkowane na usługi 

funkcjonowanie administracji publicznej, 

faktyczna praworządność, reformy 

wymiaru sprawiedliwości i skuteczniejsze 

zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 

i prania pieniędzy; 

b) reforma instytucjonalna oraz 

skuteczne i ukierunkowane na usługi 

funkcjonowanie administracji publicznej, 

faktyczna praworządność, w tym 

prawidłowe stosowanie prawa i polityki 

Unii, reformy wymiaru sprawiedliwości i 

skuteczniejsze zwalczanie nadużyć 

finansowych, korupcji i prania pieniędzy; 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) otoczenie biznesowe, rozwój 

sektora prywatnego, inwestycje, procesy 

prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne, konkurencja i 

zamówienia publiczne, zrównoważony 

rozwój sektorowy oraz wspieranie 

innowacji; 

c) otoczenie biznesowe, rozwój 

sektora prywatnego, inwestycje, publiczny 

udział w przedsiębiorstwach, handel i 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 

konkurencja i zamówienia publiczne, 

zrównoważony rozwój sektorowy oraz 

wspieranie innowacji; 

 

Poprawka   29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) polityki dotyczące sektora rolnictwa 

i zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich; 

e) strategie polityczne dotyczące 

wdrażania działań na rzecz klimatu, 

promowania efektywności energetycznej, 

osiągnięcia dywersyfikacji źródeł energii i 

położenia kresu izolacji energetycznej 

państw członkowskich i regionów, a także 
sektora rolnictwa i zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich; 

 

Poprawka   30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(f) polityki sektora finansów oraz 

dostęp do finansowania. 

(f) polityka w zakresie sektora 

finansowego w tym promowanie wiedzy 

dotyczącej tego sektora, stabilność 

finansowa, dostęp do finansowania i 

kredytowanie gospodarki realnej, 

opracowywanie i przekazywanie danych i 

statystyk oraz monitorowanie ich jakości, 

a także polityka mająca na celu 

zwalczanie uchylania się od 
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opodatkowania. 

 

Poprawka   31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwo członkowskie, które 

chciałoby skorzystać ze wsparcia w ramach 

programu, składa wniosek o wsparcie 

skierowany do Komisji, określając obszary 

polityki i priorytety wsparcia w ramach 

programu, o których mowa w art. 5 ust. 2. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 

31 października każdego roku 

kalendarzowego. 

1. Państwo członkowskie, które 

chciałoby skorzystać ze wsparcia 

technicznego w ramach programu, składa 

wniosek o wsparcie techniczne skierowany 

do Komisji, określając obszary polityki i 

priorytety wsparcia w ramach programu, o 

których mowa w art. 5 ust. 2. Wniosek 

należy złożyć najpóźniej do dnia 31 

października każdego roku 

kalendarzowego. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ze względu na zasady 

przejrzystości, równego traktowania i 

należytego zarządzania finansami, w 

następstwie dialogu z państwem 

członkowskim, w tym w kontekście 

europejskiego semestru, Komisja analizuje 

wnioski o wsparcie, o których mowa w ust. 

1, pod względem stopnia pilności 

zidentyfikowanych problemów, ich 

zakresu i wagi, wsparcia potrzebnego w 

odniesieniu do danych dziedzin polityki, 

analizy wskaźników społeczno-

gospodarczych oraz ogólnej zdolności 

administracyjnej państwa członkowskiego. 

Ze względu na istniejące działania i środki 

finansowane z funduszy unijnych lub 

innych unijnych programów Komisja 

określa, w ścisłej współpracy z danym 

państwem członkowskim, obszary 

priorytetowe, które zostaną objęte 

2. Ze względu na zasady 

przejrzystości, równego traktowania, 

pomocniczości, poszanowania partnerów 

społecznych i należytego zarządzania 

finansami, w następstwie dialogu z 

państwem członkowskim, w tym w 

kontekście europejskiego semestru, 

Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o 

których mowa w ust. 1, pod względem 

stopnia pilności zidentyfikowanych 

problemów, ich zakresu i wagi, wsparcia 

potrzebnego w odniesieniu do danych 

dziedzin polityki, analizy wskaźników 

społeczno-gospodarczych oraz ogólnej 

zdolności administracyjnej państwa 

członkowskiego. Ze względu na istniejące 

działania i środki finansowane z funduszy 

unijnych lub innych unijnych programów, 

w szczególności z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych oraz 
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wsparciem, oraz wysokość całkowitego 

wkładu finansowego na potrzeby tego 

wsparcia. 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych, Komisja, w 

ścisłej współpracy z danym państwem 

członkowskim, określa priorytetowe 

działania na rzecz skutecznego wsparcia, 

w szczególności wyznacza danemu 

państwu członkowskiemu cele na 

podstawie art. 5 niniejszego 

rozporządzenia, harmonogram zakres 

przewidywanych środków wsparcia oraz 

szacunkową wysokość całkowitego 

wkładu finansowego na potrzeby tego 

wsparcia. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3.  Wniosek o wsparcie można złożyć 

w następujących obszarach: 

3.  Wniosek o wsparcie można złożyć 

w następujących obszarach: 

a) wdrażanie reform w kontekście 

procesów zarządzania gospodarczego, w 

szczególności zaleceń dla poszczególnych 

krajów wydanych w ramach 

europejskiego semestru lub innych 

działań związanych z wdrażaniem prawa 

Unii; 

a) wdrażanie przez państwa 

członkowskie zrównoważonych reform 

podjętych z własnej inicjatywy, zwłaszcza 

mających na celu osiągnięcie wzrostu 

gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. 

b)  wdrażanie programów dostosowań 

gospodarczych dla państw członkowskich, 

które otrzymują pomoc finansową Unii na 

podstawie obowiązujących instrumentów, 

w szczególności zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 472/201323 

skierowanym do państw członkowskich 

strefy euro oraz rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 332/200224 skierowanym do 

państw członkowskich niebędących 

członkami strefy euro;  

b)  wdrażanie programów dostosowań 

gospodarczych dla państw członkowskich, 

które otrzymują pomoc finansową Unii na 

podstawie obowiązujących instrumentów, 

w szczególności zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 472/201323 

skierowanym do państw członkowskich 

strefy euro oraz rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 332/200224 skierowanym do 

państw członkowskich niebędących 

członkami strefy euro; 

c) wdrażanie przez państwa 

członkowskie reform podjętych z własnej 

inicjatywy, zwłaszcza mających na celu 

osiągnięcie zrównoważonych inwestycji, 

c) wdrażanie zrównoważonych 

reform w kontekście procesów 

zarządzania gospodarczego, w 

szczególności zaleceń dla poszczególnych 
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wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc 

pracy. 

państw wydanych w ramach 

europejskiego semestru lub innych 

działań związanych z wdrażaniem prawa 

Unii; 

_____________ ________________ 

23 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).  

23 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).  

24 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, s. 1).  

24 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, s. 1). 

(Litery a) i c) w tekście Komisji stały się odpowiednio literami c) i a) w poprawce 

Parlamentu. Obie litery zostały również zmienione.) 

 

Poprawka   34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organizacja wsparcia Organizacja wsparcia technicznego 

 

Poprawka   35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja może określić wsparcie 

przewidziane dla państwa korzystającego z 

pomocy we współpracy z innymi 

państwami członkowskimi lub 

1. Komisja może określić wsparcie 

techniczne przewidziane dla państwa 

korzystającego z pomocy we współpracy z 

innymi państwami członkowskimi lub 
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organizacjami międzynarodowymi. organizacjami międzynarodowymi. 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwo korzystające z pomocy, we 

współpracy z Komisją, może stworzyć 

partnerstwo z jednym państwem 

członkowskim lub większą ich liczbą, 

występującymi w charakterze partnerów 

wspomagających reformy w odniesieniu do 

konkretnych obszarów. Partner 

wspomagający reformy pomaga, we 

współpracy z Komisją, w formułowaniu 

strategii, planów reform, projektuje 

wsparcie na wysokim poziomie lub 

nadzoruje wdrażanie strategii lub 

projektów. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

 

Poprawka   37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oprócz puli środków określonej w 

art. 9 program może być również 

finansowany z dodatkowych wkładów 

państw członkowskich. 

1. Oprócz puli środków określonej w 

art. 9 program może być również 

finansowany z dodatkowych 

dobrowolnych wkładów państw 

członkowskich. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Najpóźniej do połowy 2019 r. 

Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 

2.  Komisja przedstawia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie roczne 

sprawozdanie z realizacji programu, a do 
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oceny okresowej, a do końca grudnia 2021 

r. – sprawozdanie z oceny ex post. 

końca grudnia 2021 r. przedkłada 

sprawozdanie z oceny ex post. W rocznym 

sprawozdaniu przedstawione zostaną 

informacje dotyczące realizacji celów 

programu, uzasadnienie decyzji o 

przyznaniu lub odmowie przyznania 

wsparcia państwom członkowskim, 

efektywności wykorzystania zasobów oraz 

europejskiej wartości dodanej programu, 

jak również ocena tego, czy finansowanie 

w dziedzinach objętych programem należy 

dostosować lub przedłużyć po 2020 r. 

Sprawozdanie to uwzględniać ma również 

ocenę dalszej adekwatności wszystkich 

celów i działań. Sprawozdanie z oceny ex 

post będzie uwzględniać informacje 

dotyczące długoterminowego wpływu 

programu. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W sprawozdaniu z oceny 

okresowej przedstawione zostaną 

informacje dotyczące realizacji celów 

programu, efektywności wykorzystania 

zasobów oraz europejskiej wartości 

dodanej programu, jak również ocena 

tego, czy finansowanie w dziedzinach 

objętych programem należy zmienić lub 

przedłużyć po 2020 r. Sprawozdanie to 

uwzględnia również ocenę dalszej 

aktualności wszystkich celów i działań. 

Sprawozdanie z oceny ex post będzie 

uwzględniać informacje dotyczące 

długoterminowego wpływu wyników 

programu. 

skreśla się 

 

Poprawka   40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – ustęp 1 – litera i a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia) liczba celów określonych w planie 

wsparcia, które zostały osiągnięte przez 

państwo korzystające z pomocy. 
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