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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 
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:
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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.

_________________ _________________

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 

(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 
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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

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

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
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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 
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 

(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 
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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.

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.

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 

(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 
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członkowskie. 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;

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 
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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 
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 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 

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

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 
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. 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. 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;
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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.

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

skreśla się

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 

Komisja informuje na bieżąco Parlament 
Europejski o stosowaniu niniejszego 
artykułu. W szczególności jeżeli jeden 
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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.

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.

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
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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 
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
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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

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.
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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 %.

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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