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Poprawka  1 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 

w celu wzmocnienia swej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 

w poziomach rozwoju różnych regionów 

oraz zacofania regionów najmniej 

uprzywilejowanych lub wysp oraz że 

szczególną uwagę należy zwrócić na 

obszary wiejskie, obszary podlegające 

przemianom przemysłowym i regiony, 

które cierpią na skutek poważnych 

i trwałych niekorzystnych warunków 

przyrodniczych lub demograficznych. Art. 

175 TFUE wymaga, aby Unia wspierała 

osiąganie tych celów przez działania, które 

podejmuje za pośrednictwem 

Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego oraz innych instrumentów. 

Art. 322 TFUE stanowi podstawę prawną 

do przyjęcia zasad finansowych 

określających warunki uchwalania 

i wykonywania budżetu oraz 

przedstawiania i kontrolowania 

sprawozdań finansowych, jak również 

zasad, które organizują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów 

finansowych. 

(1) Art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że 

w celu wzmocnienia swej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji 

w poziomach rozwoju różnych regionów 

oraz zacofania regionów najmniej 

uprzywilejowanych lub wysp oraz że 

szczególną uwagę należy zwrócić na 

obszary wiejskie, obszary podlegające 

przemianom przemysłowym i regiony, 

które cierpią na skutek poważnych 

i trwałych utrudnień przyrodniczych lub 

demograficznych. Art. 175 TFUE wymaga, 

aby Unia wspierała osiąganie tych celów 

przez działania, które podejmuje za 

pośrednictwem Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji 

Orientacji, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego oraz innych 

instrumentów. Art. 322 ust. 1 lit. a) TFUE 

stanowi podstawę prawną do przyjęcia 

zasad finansowych określających warunki 

uchwalania i wykonywania budżetu oraz 

przedstawiania i kontrolowania 

sprawozdań finansowych, jak również 

zasad, które organizują kontrolę 

odpowiedzialności podmiotów 

finansowych. 

Or. fr 
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Poprawka  2 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Regiony najbardziej oddalone 

i północne regiony słabo zaludnione 

powinny korzystać ze szczególnych 

środków oraz dodatkowego finansowania 

zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 

Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 

z 1994 r. 

(4) Regiony najbardziej oddalone 

znajdujące się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji ze względu na ich położenie 

geograficzne i większą częstotliwość 

występowania klęsk żywiołowych 

oraz północne regiony słabo zaludnione 

powinny korzystać ze szczególnych 

środków oraz dodatkowego finansowania 

zgodnie z art. 349 TFUE oraz art. 2 

Protokołu nr 6 do Aktu przystąpienia 

z 1994 r. 

Or. fr 

 

Poprawka  3 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 

przestrzegać zasad horyzontalnych, 

o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 

w tym zasad pomocniczości 

i proporcjonalności określonych w art. 5 

TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 

członkowskie powinny również 

przestrzegać zobowiązań wynikających 

z Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnić 

dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 

oraz przepisami prawa Unii 

harmonizującymi wymogi w zakresie 

dostępności towarów i usług. Państwa 

członkowskie i Komisja powinny dążyć do 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 

przestrzegać zasad horyzontalnych, 

o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 

w tym zasad pomocniczości 

i proporcjonalności określonych w art. 5 

TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 

członkowskie wzywa się również do 

przestrzegania zobowiązań wynikających 

z Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnienia 

dostępności zgodnie z art. 9 tej konwencji 

oraz przepisami prawa Unii 

harmonizującymi wymogi w zakresie 

dostępności towarów i usług. Państwa 

członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
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wyeliminowania nierówności 

i promowania równości kobiet i mężczyzn, 

oraz do uwzględniania perspektywy płci, 

a także do zwalczania dyskryminacji ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 

żadnych działań przyczyniających się do 

jakichkolwiek form segregacji. Cele 

funduszy powinny być osiągane w zgodnie 

z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 

zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 

wspieraniem celu zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 

z uwzględnieniem zasady 

„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 

integralności rynku wewnętrznego 

operacje, których beneficjentami są 

przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 

z unijnymi zasadami pomocy państwa, 

określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. 

wyeliminowania nierówności 

i promowania równości kobiet i mężczyzn, 

oraz do uwzględniania perspektywy płci, 

a także do zwalczania dyskryminacji ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 

żadnych działań przyczyniających się do 

jakichkolwiek form segregacji, bez 

względu na to, czy segregacja ta opiera się 

na rzeczywistych, czy też domniemanych 

różnicach. Cele funduszy powinny być 

osiągane w zgodnie z założeniami 

koncepcyjnymi dotyczącymi 

zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 

wspieraniem celu zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 

z uwzględnieniem zasady 

„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 

integralności rynku wewnętrznego 

operacje, których beneficjentami są 

przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 

z unijnymi zasadami pomocy państwa, 

określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. 

Or. fr 

 

Poprawka  4 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 

przestrzegać zasad horyzontalnych, 

o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 

w tym zasad pomocniczości 

i proporcjonalności określonych w art. 5 

TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 

członkowskie powinny również 

przestrzegać zobowiązań wynikających 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 

przestrzegać zasad horyzontalnych, 

o których mowa w art. 2 i 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE) oraz w art. 7–11 

TFUE, w tym zasad pomocniczości 

i proporcjonalności określonych w art. 5 

TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 

członkowskie powinny również 

przestrzegać zobowiązań wynikających 



 

PE627.600v02-00 6/45 AM\1162477PL.docx 

PL 

z Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnić 

dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 

oraz przepisami prawa Unii 

harmonizującymi wymogi w zakresie 

dostępności towarów i usług. Państwa 

członkowskie i Komisja powinny dążyć do 

wyeliminowania nierówności 

i promowania równości kobiet i mężczyzn, 

oraz do uwzględniania perspektywy płci, 

a także do zwalczania dyskryminacji ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 

żadnych działań przyczyniających się do 

jakichkolwiek form segregacji. Cele 

funduszy powinny być osiągane w zgodnie 

z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 

zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 

wspieraniem celu zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 

z uwzględnieniem zasady 

„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 

integralności rynku wewnętrznego 

operacje, których beneficjentami są 

przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 

z unijnymi zasadami pomocy państwa, 

określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. 

z Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnić 

dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 

oraz przepisami prawa Unii 

harmonizującymi wymogi w zakresie 

dostępności towarów i usług. Państwa 

członkowskie i Komisja powinny dążyć do 

wyeliminowania nierówności 

i promowania równości kobiet i mężczyzn, 

oraz do uwzględniania perspektywy płci, 

a także do zwalczania dyskryminacji ze 

względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 

żadnych działań przyczyniających się do 

jakichkolwiek form segregacji. Cele 

funduszy powinny być osiągane w zgodnie 

z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 

zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 

wspieraniem celu zachowania, ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego 

oraz walki ze zmianą klimatu, zgodnie 

z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 

z uwzględnieniem zasady 

„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 

integralności rynku wewnętrznego 

operacje, których beneficjentami są 

przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 

z unijnymi zasadami pomocy państwa, 

określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W przypadku gdy Komisji 

wyznaczono termin na podjęcie 

jakiegokolwiek działania wobec państw 

członkowskich, powinna ona uwzględnić 

wszelkie niezbędne informacje 

(7) W przypadku gdy Komisji 

wyznaczono termin na podjęcie 

jakiegokolwiek działania wobec państw 

członkowskich, powinna ona uwzględnić 

wszelkie niezbędne informacje 
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i dokumenty w sposób terminowy 

i skuteczny. W przypadku gdy informacje 

przekazywane przez państwa członkowskie 

są niekompletne lub nie spełniają 

wymogów niniejszego rozporządzenia lub 

rozporządzeń dotyczących poszczególnych 

funduszy, co uniemożliwia Komisji 

podjęcie działań w pełni opartych na 

merytorycznej ocenie, należy zawiesić bieg 

wyznaczonego terminu do momentu, kiedy 

państwa członkowskie zastosują się do 

wymogów regulacyjnych. 

i dokumenty w sposób terminowy 

i skuteczny. W przypadku gdy informacje 

przekazywane przez państwa członkowskie 

są niekompletne lub nie spełniają 

wymogów niniejszego rozporządzenia lub 

rozporządzeń dotyczących poszczególnych 

funduszy, co uniemożliwia Komisji 

podjęcie działań w pełni opartych na 

merytorycznej ocenie, należy zawiesić bieg 

wyznaczonego terminu do momentu, kiedy 

państwa członkowskie będą w stanie 

zastosować się do wymogów 

regulacyjnych. 

Or. fr 

 

Poprawka  6 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Aby przyczynić się do realizacji 

unijnych priorytetów należy 

skoncentrować wsparcie z funduszy na 

ograniczonej liczbie celów polityki 

zgodnie z właściwymi dla poszczególnych 

funduszy zadaniami i ich celami 

określonymi w Traktatach. Cele polityki 

w odniesieniu do FAM, FBW i IZGW 

należy określić w odpowiednich 

rozporządzeniach dotyczących 

poszczególnych funduszy. 

(8) Aby przyczynić się do realizacji 

unijnych priorytetów i umożliwić 

sprawiedliwe i skuteczne działania, należy 

skoncentrować wsparcie z funduszy na 

ograniczonej liczbie celów polityki 

zgodnie z właściwymi dla poszczególnych 

funduszy zadaniami i ich celami 

określonymi w Traktatach. Cele polityki 

w odniesieniu do FAM, FBW i IZGW 

należy określić w odpowiednich 

rozporządzeniach dotyczących 

poszczególnych funduszy. 

Or. fr 

 

Poprawka  7 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Odzwierciedlając znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, fundusze 

przyczynią się do uwzględnienia działań 

w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 

ogólnego, w ramach którego wydatki na 

realizację celów klimatycznych w budżecie 

UE mają sięgnąć 25 %. 

(9) Z uwagi na znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu oraz aby 

przyczynić się do finansowania działań, 

które należy koniecznie podjąć na 

szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym 

aby wywiązać się ze zobowiązań Unii na 

rzecz realizacji porozumienia paryskiego 

i celów zrównoważonego rozwoju 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

fundusze przyczynią się do uwzględnienia 

działań w dziedzinie klimatu i do 

osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 

którego wydatki na realizację celów 

klimatycznych w budżecie UE mają 

sięgnąć przynajmniej 30 %. 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Odzwierciedlając znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, fundusze 

przyczynią się do uwzględnienia działań 

w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 

ogólnego, w ramach którego wydatki na 

realizację celów klimatycznych w budżecie 

UE mają sięgnąć 25 %. 

(9) Z uwagi na znaczenie 

przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 

z celami klimatycznymi Unii i z jej 

zobowiązaniami na rzecz realizacji 

porozumienia paryskiego i celów 

zrównoważonego rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, fundusze 

przyczynią się do uwzględnienia działań 

w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 

ogólnego, w ramach którego wydatki na 

realizację celów klimatycznych w budżecie 

UE mają sięgnąć 30 %. 

Or. en 
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Poprawka  9 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Zgodnie z zaleceniami 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego, w ramach 

mechanizmów związanych z 

uwzględnianiem kwestii klimatu i 

uodparnianiem na klimat należy 

wprowadzić rozróżnienie między 

łagodzeniem zmiany klimatu a 

przystosowaniem się do niej, a także 

ukonkretnić je ex ante za pośrednictwem 

wszystkich procesów programowania i 

planowania, zamiast zwykłego 

rejestrowania ex post. 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. W celu 

wspierania tych priorytetów państwa 

członkowskie opracowują krajowe 

wieloletnie strategie inwestycyjne. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform jako sposób na określenie 

i koordynowanie priorytetowych projektów 

inwestycyjnych, które mają być wspierane 

ze środków krajowych i unijnych. Mają 

również pomóc w wykorzystywaniu 

(12) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. W celu 

wspierania tych priorytetów państwa 

członkowskie opracowują krajowe 

wieloletnie strategie inwestycyjne. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform jako sposób na określenie i 

koordynowanie priorytetowych projektów 

inwestycyjnych, które mają być wspierane 

ze środków krajowych i unijnych, oraz na 

unikanie wszelkich sprzeczności z 



 

PE627.600v02-00 10/45 AM\1162477PL.docx 

PL 

unijnego finansowania w spójny sposób 

oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego otrzymywanego za 

pośrednictwem funduszy, Europejskiego 

Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 

InvestEU 

priorytetami Unii, w tym zobowiązaniami 

do wdrożenia porozumienia paryskiego. 

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. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. W celu 

wspierania tych priorytetów państwa 

członkowskie opracowują krajowe 

wieloletnie strategie inwestycyjne. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform jako sposób na określenie 

i koordynowanie priorytetowych projektów 

inwestycyjnych, które mają być wspierane 

ze środków krajowych i unijnych. Mają 

również pomóc w wykorzystywaniu 

unijnego finansowania w spójny sposób 

oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego otrzymywanego za 

pośrednictwem funduszy, Europejskiego 

Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 

InvestEU 

(12) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. W celu 

wspierania tych priorytetów państwa 

członkowskie opracowują krajowe 

wieloletnie strategie inwestycyjne. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform jako sposób na określenie 

i koordynowanie priorytetowych projektów 

inwestycyjnych, które mają być wspierane 

ze środków krajowych i unijnych. Mają 

również pomóc w wykorzystywaniu 

unijnego finansowania w spójny sposób, 

stopniowym wycofywaniu dotacja o 

skutkach szkodliwych dla środowiska oraz 

maksymalizowaniu wartości dodanej 

wsparcia finansowego otrzymywanego za 

pośrednictwem funduszy, Europejskiego 

Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 

InvestEU. 

Or. en 
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Poprawka  12 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Państwa członkowskie powinny 

uwzględnić treść swoich projektów planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu, 

które to projekty państwa członkowskie 

mają opracować w myśl rozporządzenia 

w sprawie zarządzania unią energetyczną14, 

a także wynik procesu prowadzącego do 

wydania zaleceń Unii dotyczących tych 

planów w odniesieniu do ich programów 

i potrzeb finansowych związanych 

z inwestycjami w technologie 

niskoemisyjne. 

(14) Państwa członkowskie powinny 

wykazać, w jaki sposób treść ich 

zintegrowanych planów krajowych 

w zakresie energii i klimatu, które państwa 

członkowskie mają opracować w myśl 

rozporządzenia w sprawie zarządzania unią 

energetyczną14, a także wynik procesu 

prowadzącego do wydania zaleceń Unii 

dotyczących tych planów zostały 

uwzględnione w ich programach, w 

szczególności w odniesieniu do potrzeb 

finansowych związanych z inwestycjami 

w technologie niskoemisyjne niezbędnymi 

do osiągnięcia celów porozumienia 

paryskiego. W okresie programowania 

2021–2027 państwa członkowskie 

powinny regularnie przedstawiać 

komitetowi monitorującemu i Komisji 

postępy w realizacji programów w 

stosunku do ich krajowych planów 

w zakresie energii i klimatu. Podczas 

przeglądu śródokresowego państwa 

członkowskie powinny m.in. rozważyć 

potrzebę wprowadzenia zmian w 

programach, aby zaradzić ewentualnym 

brakom pod względem wykonania i 

zwiększyć wkład funduszy w realizację 

polityki i środków określonych w 

krajowych planach w zakresie energii i 

klimatu. 

__________________ __________________ 

14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 

unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 

94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 

dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 

(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 

nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 

dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 

14 [Rozporządzenie w sprawie zarządzania 

unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 

94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, 

dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie 

(WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) 

nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, 

dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 
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2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 

dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 

(UE) 2015/652 oraz uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 525/2013 

(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 

(COD)]. 

2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, 

dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady 

(UE) 2015/652 oraz uchylające 

rozporządzenie (UE) nr 525/2013 

(COM(2016) 759 final/2 – 2016/0375 

(COD)]. 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Przygotowane przez państwa 

członkowskie umowy partnerstwa powinny 

stanowić strategiczny dokument, na 

podstawie którego Komisja i dane państwo 

członkowskie negocjują kształt programu. 

W celu zmniejszenia obciążeń 

administracyjnych nie powinna zachodzić 

konieczność zmiany umowy partnerstwa 

w okresie programowania. Aby ułatwić 

programowanie i uniknąć pokrywania się 

treści dokumentów programowych, można 

uwzględnić umowy partnerstwa jako część 

programu. 

(15) Przygotowane przez państwa 

członkowskie umowy partnerstwa powinny 

stanowić strategiczny dokument, na 

podstawie którego Komisja i dane państwo 

członkowskie negocjują kształt programu. 

W celu zmniejszenia obciążeń 

administracyjnych, które już są wyjątkowo 

duże, 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. 

Or. fr 

 

Poprawka  14 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Państwa członkowskie powinny 

dokonać przeglądu śródokresowego 

wszystkich programów wspieranych ze 

(19) Aby zapewnić skuteczność 

podejmowanych środków, państwa 
członkowskie powinny dokonać przeglądu 
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środków EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności. Przegląd ten powinien być 

okazją do kompleksowej korekty 

programów w oparciu o osiągane wyniki, 

a także okazją do uwzględnienia nowych 

wyzwań i stosownych zaleceń dla 

poszczególnych krajów wydanych 

w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 

– wraz z wprowadzeniem dostosowań 

technicznych na 2025 r. – powinna 

dokonać przeglądu łącznych kwot środków 

przydzielonych poszczególnym państwom 

członkowskim w ramach celu „Inwestycje 

na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 

polityką spójności na lata 2025, 2026 

i 2027, stosując metodę alokacji określoną 

w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 

obu tych przeglądów powinny prowadzić 

do zmiany programu w postaci modyfikacji 

przydzielonych środków na lata 2025, 

2026 i 2027. 

śródokresowego wszystkich programów 

wspieranych ze środków EFRR, EFS+ 

i Funduszu Spójności. Przegląd ten 

powinien być okazją do kompleksowej 

korekty programów w oparciu o osiągane 

wyniki, a także okazją do uwzględnienia 

nowych wyzwań i stosownych zaleceń dla 

poszczególnych krajów wydanych 

w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 

– wraz z wprowadzeniem dostosowań 

technicznych na 2025 r. – powinna 

dokonać przeglądu łącznych kwot środków 

przydzielonych poszczególnym państwom 

członkowskim w ramach celu „Inwestycje 

na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 

polityką spójności na lata 2025, 2026 

i 2027, stosując metodę alokacji określoną 

w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 

obu tych przeglądów powinny prowadzić 

do zmiany programu w postaci modyfikacji 

przydzielonych środków na lata 2025, 

2026 i 2027. 

Or. fr 

 

Poprawka  15 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Państwa członkowskie powinny 

dokonać przeglądu śródokresowego 

wszystkich programów wspieranych ze 

środków EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności. Przegląd ten powinien być 

okazją do kompleksowej korekty 

programów w oparciu o osiągane wyniki, 

a także okazją do uwzględnienia nowych 

wyzwań i stosownych zaleceń dla 

poszczególnych krajów wydanych 

w 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 

– wraz z wprowadzeniem dostosowań 

technicznych na 2025 r. – powinna 

dokonać przeglądu łącznych kwot środków 

(19) Państwa członkowskie powinny 

dokonać przeglądu śródokresowego 

wszystkich programów wspieranych ze 

środków EFRR, EFS+ i Funduszu 

Spójności. Przegląd ten powinien być 

okazją do kompleksowej korekty 

programów w oparciu o osiągane wyniki, 

a także okazją do uwzględnienia nowych 

wyzwań i stosownych zaleceń dla 

poszczególnych krajów wydanych 

w 2024 r., w tym sprawozdania na temat 

stanu unii energetycznej przewidzianego 

na 2024 r. Jednocześnie w 2024 r. Komisja 

– wraz z wprowadzeniem dostosowań 
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przydzielonych poszczególnym państwom 

członkowskim w ramach celu „Inwestycje 

na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 

polityką spójności na lata 2025, 2026 

i 2027, stosując metodę alokacji określoną 

w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 

obu tych przeglądów powinny prowadzić 

do zmiany programu w postaci modyfikacji 

przydzielonych środków na lata 2025, 

2026 i 2027. 

technicznych na 2025 r. – powinna 

dokonać przeglądu łącznych kwot środków 

przydzielonych poszczególnym państwom 

członkowskim w ramach celu „Inwestycje 

na rzecz zatrudnienia i wzrostu” objętego 

polityką spójności na lata 2025, 2026 

i 2027, stosując metodę alokacji określoną 

w odnośnym akcie podstawowym. Wyniki 

obu tych przeglądów powinny prowadzić 

do zmiany programu w postaci modyfikacji 

przydzielonych środków na lata 2025, 

2026 i 2027. 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Należy w dalszym stopniu 

dopracować mechanizmy zapewniające 

powiązanie unijnej polityki finansowania 

z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 

dzięki którym Komisja będzie mogła 

przedstawić Radzie wniosek w sprawie 

zawieszenia całości lub części zobowiązań 

w odniesieniu do jednego programu 

państwa członkowskiego lub większej 

liczby takich programów, w przypadku 

gdy dane państwo członkowskie nie 

podejmie skutecznych działań w ramach 

procesu zarządzania gospodarczego. Aby 

zapewnić jednolite wdrażanie i w świetle 

zasadniczego znaczenia skutków 

finansowych przyjmowanych środków, 

należy powierzyć Radzie – działającej na 

podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 

wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 

decyzji, które są wymagane w celu 

zapewnienia skutecznych działań 

w kontekście procesu zarządzania 

gospodarczego, należy stosować 

głosowanie odwróconą kwalifikowaną 

skreśla się 
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większością głosów. 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Należy w dalszym stopniu 

dopracować mechanizmy zapewniające 

powiązanie unijnej polityki finansowania 

z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 

dzięki którym Komisja będzie mogła 

przedstawić Radzie wniosek w sprawie 

zawieszenia całości lub części zobowiązań 

w odniesieniu do jednego programu 

państwa członkowskiego lub większej 

liczby takich programów, w przypadku gdy 

dane państwo członkowskie nie podejmie 

skutecznych działań w ramach procesu 

zarządzania gospodarczego. Aby zapewnić 

jednolite wdrażanie i w świetle 

zasadniczego znaczenia skutków 

finansowych przyjmowanych środków, 

należy powierzyć Radzie – działającej na 

podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 

wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 

decyzji, które są wymagane w celu 

zapewnienia skutecznych działań 

w kontekście procesu zarządzania 

gospodarczego, należy stosować 

głosowanie odwróconą kwalifikowaną 

większością głosów. 

(20) Należy w dalszym stopniu 

dopracować mechanizmy zapewniające 

powiązanie unijnej polityki finansowania 

z zarządzaniem gospodarczym w Unii, 

dzięki którym Komisja będzie mogła 

przedstawić Radzie wniosek w celu 

rozważenia zawieszenia całości lub części 

zobowiązań w odniesieniu do jednego 

programu państwa członkowskiego lub 

większej liczby takich programów, 

w przypadku gdy dane państwo 

członkowskie nie podejmie skutecznych 

działań w ramach procesu zarządzania 

gospodarczego. Aby zapewnić jednolite 

wdrażanie i w świetle zasadniczego 

znaczenia skutków finansowych 

przyjmowanych środków, należy 

powierzyć Radzie – działającej na 

podstawie wniosku Komisji – uprawnienia 

wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie 

decyzji, które są wymagane w celu 

zapewnienia skutecznych działań 

w kontekście procesu zarządzania 

gospodarczego, należy stosować 

głosowanie odwróconą kwalifikowaną 

większością głosów. 

Or. fr 

 

Poprawka  18 

Mireille D'Ornano 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Należy określić wspólne wymogi 

w odniesieniu do treści programów, biorąc 

pod uwagę specyfikę poszczególnych 

funduszy. Wspomniane wspólne wymogi 

można uzupełnić przepisami dotyczącymi 

poszczególnych funduszy. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

[XXX]15 („rozporządzenie w sprawie 

EWT”) powinno określać przepisy 

szczegółowe dotyczące treści programów 

objętych celem „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg). 

(21) Z oczywistych względów 

związanych ze skutecznością i 

sprawiedliwością należy określić wspólne 

wymogi w odniesieniu do treści 

programów, biorąc pod uwagę specyfikę 

poszczególnych funduszy. Wspomniane 

wspólne wymogi można uzupełnić 

przepisami dotyczącymi poszczególnych 

funduszy. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) [XXX]15 

(„rozporządzenie w sprawie EWT”) 

powinno określać przepisy szczegółowe 

dotyczące treści programów objętych 

celem „Europejska współpraca 

terytorialna” (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących 

celu „Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg) wspieranego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego (Dz.U. L [...] z 

[...], s. [...]). 

15 Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 

przepisów szczegółowych dotyczących 

celu „Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg) wspieranego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz instrumentów 

finansowania zewnętrznego (Dz.U. L [...] z 

[...], s. [...]). 

Or. fr 

 

Poprawka  19 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Aby ugruntować podejście oparte 

na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, 

inwestycje w formie narzędzi 

terytorialnych takich jak zintegrowane 

inwestycje terytorialne, rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność oraz inne 

(23) Aby ugruntować podejście oparte 

na zintegrowanym rozwoju terytorialnym, 

inwestycje w formie narzędzi 

terytorialnych takich jak zintegrowane 

inwestycje terytorialne, rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność oraz inne 
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narzędzia terytorialne objęte celem polityki 

„Europa bliżej obywateli” wspierające 

inicjatywy opracowane przez państwa 

członkowskie jako inwestycje zaplanowane 

do wsparcia z EFRR powinny opierać się 

na strategiach rozwoju lokalnego lub 

terytorialnego. Do celów zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych i narzędzi 

terytorialnych opracowanych przez 

państwa członkowskie należy określić 

minimalne wymogi w odniesieniu do treści 

strategii terytorialnych. Za opracowanie 

i zatwierdzenie takich strategii 

terytorialnych powinny być 

odpowiedzialne odpowiednie organy lub 

instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie 

właściwych organów lub instytucji we 

wdrażanie strategii terytorialnych, takie 

organy i instytucje powinny być 

odpowiedzialne za wybór operacji, które 

mają otrzymać wsparcie, lub też 

uczestniczyć w tym procesie. 

narzędzia terytorialne objęte celem polityki 

„Europa bliżej obywateli” wspierające 

inicjatywy opracowane przez państwa 

członkowskie jako inwestycje zaplanowane 

do wsparcia z EFRR powinny opierać się 

na strategiach rozwoju lokalnego lub 

terytorialnego. Do celów zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych i narzędzi 

terytorialnych opracowanych przez 

państwa członkowskie należy określić 

minimalne wymogi w odniesieniu do treści 

strategii terytorialnych. Za opracowanie 

i zatwierdzenie takich strategii 

terytorialnych powinny być 

odpowiedzialne odpowiednie organy lub 

instytucje. Aby zapewnić zaangażowanie 

właściwych organów lub instytucji we 

wdrażanie strategii terytorialnych, takie 

organy i instytucje powinny być 

odpowiedzialne m.in. za wybór operacji, 

które mają otrzymać wsparcie. 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 

na szczeblu lokalnym, konieczne jest 

wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 

i potencjał, a także istotne 

charakterystyczne cechy społeczno-

kulturowe; powinien również zapewnić 

zmiany strukturalne, budować potencjał 

społeczności i stymulować innowacje. 

Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 

zintegrowane wykorzystanie funduszy 

ukierunkowane na realizację strategii 

rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 

na szczeblu lokalnym, konieczne jest 

wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 

i potencjał, a także istotne 

charakterystyczne cechy społeczno-

kulturowe; powinien również zapewnić 

zmiany strukturalne, budować potencjał 

społeczności i stymulować innowacje. 

Należy wzmocnić bliską współpracę oraz 

zintegrowane wykorzystanie funduszy 

ukierunkowane na realizację strategii 

rozwoju lokalnego. Odpowiedzialność za 
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opracowanie i realizację strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność 

powinna co do zasady spoczywać na 

lokalnych grupach działania 

reprezentujących interesy społeczności. 

Aby ułatwić skoordynowane wsparcie 

z poszczególnych funduszy na rzecz 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność oraz ułatwić ich 

wdrażanie, należy wspierać podejście 

zakładające wykorzystanie funduszu 

głównego. 

opracowanie i realizację strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność 

powinna co do zasady spoczywać na 

lokalnych grupach działania 

reprezentujących interesy społeczności. 

Aby ułatwić skoordynowane wsparcie 

z poszczególnych funduszy na rzecz 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność oraz ułatwić ich 

wdrażanie, można by rozważyć 

wykorzystanie funduszu głównego. 

Or. fr 

 

Poprawka  21 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Aby zmniejszyć obciążenia 

administracyjne, pomocy technicznej 

z inicjatywy państwa członkowskiego 

należy udzielać przy zastosowaniu stawki 

ryczałtowej w oparciu o dotychczasowe 

postępy we wdrażaniu programu. Takiej 

pomocy technicznej mogą towarzyszyć 

ukierunkowane środki na rzecz budowania 

zdolności administracyjnej wykorzystujące 

niepowiązane z kosztami metody zwrotu. 

Działania oraz rezultaty, jak również 

odnośne płatności unijne mogą zostać 

uzgodnione w planie działania i prowadzić 

do płatności za rezultaty w terenie. 

(25) Aby zmniejszyć obciążenia 

administracyjne, które już są wyjątkowo 

duże, pomocy technicznej z inicjatywy 

państwa członkowskiego należy udzielać 

przy zastosowaniu stawki ryczałtowej 

w oparciu o dotychczasowe postępy we 

wdrażaniu programu. Takiej pomocy 

technicznej mogą towarzyszyć 

ukierunkowane środki na rzecz budowania 

zdolności administracyjnej wykorzystujące 

niepowiązane z kosztami metody zwrotu. 

Działania oraz rezultaty, jak również 

odnośne płatności unijne mogą zostać 

uzgodnione w planie działania i prowadzić 

do płatności za rezultaty w terenie. 

Or. fr 

 

Poprawka  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Aby zoptymalizować 

wykorzystanie funduszy wspierających 

inwestycje w ochronę środowiska, należy 

zapewnić synergie z Programem działań na 

rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 

w szczególności za pomocą strategicznych 

projektów zintegrowanych realizowanych 

w ramach tego programu oraz 

strategicznych projektów przyrodniczych. 

(36) Aby zoptymalizować 

wykorzystanie funduszy wspierających 

inwestycje w ochronę środowiska, należy 

zapewnić synergie z Programem działań na 

rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 

w szczególności za pomocą strategicznych 

projektów zintegrowanych realizowanych 

w ramach tego programu oraz 

strategicznych projektów przyrodniczych. 

Unia powinna zapewnić spójność 

wsparcia w ramach programu LIFE z 

polityką i priorytetami Unii oraz jego 

komplementarność z innymi 

instrumentami finansowymi Unii, 

zapewniając również wdrożenie środków 

upraszczających. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Nicola Caputo 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Aby zoptymalizować 

wykorzystanie funduszy wspierających 

inwestycje w ochronę środowiska, należy 

zapewnić synergie z Programem działań na 

rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 

w szczególności za pomocą strategicznych 

projektów zintegrowanych realizowanych 

w ramach tego programu oraz 

strategicznych projektów przyrodniczych. 

(36) Aby zoptymalizować 

wykorzystanie funduszy wspierających 

inwestycje w ochronę środowiska, należy 

zapewnić synergie z Programem działań na 

rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 

w szczególności za pomocą strategicznych 

projektów zintegrowanych realizowanych 

w ramach tego programu oraz 

strategicznych projektów przyrodniczych, 

a także komplementarność z innymi 

funduszami i instrumentami Unii 

Europejskiej; 

Or. it 
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Poprawka  24 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Aby zoptymalizować 

wykorzystanie funduszy wspierających 

inwestycje w ochronę środowiska, należy 

zapewnić synergie z Programem działań na 

rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 

w szczególności za pomocą strategicznych 

projektów zintegrowanych realizowanych 

w ramach tego programu oraz 

strategicznych projektów przyrodniczych. 

(36) Aby zoptymalizować 

wykorzystanie funduszy wspierających 

inwestycje w ochronę środowiska oraz 

umożliwić osiągnięcie celów w 

szczególności w dziedzinie klimatu, należy 

zapewnić synergie z Programem działań na 

rzecz środowiska i klimatu (LIFE), 

w szczególności za pomocą strategicznych 

projektów zintegrowanych realizowanych 

w ramach tego programu oraz 

strategicznych projektów przyrodniczych. 

Or. fr 

 

Poprawka  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) Sukces strategicznych projektów 

zintegrowanych zależy od ścisłej 

współpracy między władzami krajowymi, 

regionalnymi i lokalnymi oraz 

zainteresowanymi podmiotami 

niepublicznymi. Należy zatem stosować 

zasady przejrzystości i upubliczniania 

decyzji dotyczących opracowywania, 

wdrażania, oceny i monitorowania 

projektów. 

Or. en 
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Poprawka  26 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 41 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Instrumenty finansowe nie powinny 

być wykorzystywane do wspierania 

działalności refinansowania, takiej jak 

zastępowanie istniejących umów pożyczek 

lub innych form finansowania inwestycji, 

które zostały już fizycznie ukończone lub 

w pełni wdrożone w momencie przyjęcia 

decyzji inwestycyjnej, lecz powinny 

wspierać wszelkiego rodzaju nowe 

inwestycje zgodne z odnośnymi celami 

polityki. 

(41) Instrumenty finansowe w żadnym 

razie nie powinny być wykorzystywane do 

wspierania działalności refinansowania, 

takiej jak zastępowanie istniejących umów 

pożyczek lub innych form finansowania 

inwestycji, które zostały już fizycznie 

ukończone lub w pełni wdrożone 

w momencie przyjęcia decyzji 

inwestycyjnej, lecz powinny wspierać 

wszelkiego rodzaju nowe inwestycje 

zgodne z odnośnymi celami polityki. 

Or. fr 

 

Poprawka  27 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 44 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) W pełnym poszanowaniu mających 

zastosowanie zasad pomocy państwa oraz 

udzielania zamówień publicznych, 

wyjaśnionych już na potrzeby okresu 

programowania 2014–2020, instytucje 

zarządzające powinny móc zdecydować, 

jakie są najbardziej odpowiednie formy 

wdrażania instrumentów finansowych 

dedykowane specyficznym potrzebom 

wspieranych regionów. 

(44) W pełnym poszanowaniu mających 

zastosowanie zasad pomocy państwa oraz 

udzielania zamówień publicznych, 

wyjaśnionych już na potrzeby okresu 

programowania 2014–2020, instytucje 

zarządzające powinny móc zdecydować, 

jakie są najbardziej odpowiednie formy 

wdrażania instrumentów finansowych 

dedykowane specyficznym potrzebom 

wspieranych regionów. Realizacja tego 

celu wymaga pewnej elastyczności w 

stosowaniu zasad pomocy państwa. 

Or. fr 
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Poprawka  28 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 46 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(46) Aby przyspieszyć rozpoczęcie 

realizacji programów, należy umożliwić 

utrzymanie ustaleń dotyczących wdrażania 

przyjętych w poprzednim okresem 

programowania. O ile nie zachodzi 

konieczność wykorzystania nowej 

technologii, należy korzystać z systemów 

komputerowych wprowadzonych na 

potrzeby poprzedniego okresu 

programowania i odpowiednio 

dostosowanych. 

(46) Aby przyspieszyć realizację 

programów, należy umożliwić utrzymanie 

ustaleń dotyczących wdrażania przyjętych 

w poprzednim okresem programowania. 

O ile nie zachodzi konieczność 

wykorzystania nowej technologii, należy 

korzystać z systemów komputerowych 

wprowadzonych na potrzeby poprzedniego 

okresu programowania i odpowiednio 

dostosowanych. 

Or. fr 

 

Poprawka  29 

Mireille D'Ornano 

 

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, a celem takiego 

działania jest zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych spoczywających na 

organach kontroli. 

Or. fr 
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Poprawka  30 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 55 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) Aby ograniczyć obciążenie 

administracyjne państw członkowskich 

oraz Komisji, należy ustanowić 

obowiązkowy harmonogram kwartalnych 

wniosków o płatność. Należy utrzymać 

zasadę, zgodnie z którą 10 % kwoty 

wypłacanej przez Komisję podlega 

zatrzymaniu do momentu wypłacenia salda 

rocznego, kiedy to Komisja będzie mogła 

stwierdzić, że sprawozdanie finansowe jest 

kompletne, rzetelne i prawdziwe. 

(55) Aby ograniczyć obciążenie 

administracyjne państw członkowskich 

oraz Komisji, można by rozważyć 

ustanowienie obowiązkowego 

harmonogramu kwartalnych wniosków 

o płatność. Należy utrzymać zasadę, 

zgodnie z którą 10 % kwoty wypłacanej 

przez Komisję podlega zatrzymaniu do 

momentu wypłacenia salda rocznego, 

kiedy to Komisja będzie mogła stwierdzić, 

że sprawozdanie finansowe jest kompletne, 

rzetelne i prawdziwe. 

Or. fr 

 

Poprawka  31 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 57 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(57) W celu ochrony interesów 

finansowych i budżetu Unii należy 

wprowadzić i wdrożyć proporcjonalne 

środki na szczeblu państw członkowskich 

i Komisji. Komisja powinna mieć 

możliwość wstrzymania biegu terminów 

płatności, zawieszenia płatności 

okresowych i stosowania korekt 

finansowych, jeżeli spełnione są 

odpowiednie warunki. Komisja powinna 

przestrzegać zasady proporcjonalności 

i uwzględniać charakter, wagę 

i częstotliwość występowania 

nieprawidłowości oraz ich skutki 

finansowe dla budżetu Unii. 

(57) W celu ochrony interesów 

finansowych i budżetu Unii oraz 

dopilnowania, by wydatkowanie finansów 

publicznych przebiegało w sposób 

kontrolowany, należy wprowadzić 

i wdrożyć proporcjonalne środki na 

szczeblu państw członkowskich i Komisji. 

Komisja powinna mieć możliwość 

wstrzymania biegu terminów płatności, 

zawieszenia płatności okresowych 

i stosowania korekt finansowych, jeżeli 

spełnione są odpowiednie warunki. 

Komisja powinna przestrzegać zasady 

proporcjonalności i uwzględniać charakter, 

wagę i częstotliwość występowania 

nieprawidłowości oraz ich skutki 
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finansowe dla budżetu Unii. 

Or. fr 

 

Poprawka  32 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 61 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) Należy ustalić obiektywne kryteria 

wyznaczania regionów i obszarów 

kwalifikujących się do wsparcia 

z funduszy. W tym celu identyfikację 

regionów i obszarów na poziomie Unii 

należy oprzeć na wspólnym systemie 

klasyfikacji regionów ustanowionym 

rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady23, 

zmienionym rozporządzeniem Komisji 

(UE) nr 868/201424. 

(61) Należy ustalić obiektywne i 

precyzyjne kryteria wyznaczania regionów 

i obszarów kwalifikujących się do wsparcia 

z funduszy. W tym celu identyfikację 

regionów i obszarów na poziomie Unii 

należy oprzeć na wspólnym systemie 

klasyfikacji regionów ustanowionym 

rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady23, 

zmienionym rozporządzeniem Komisji 

(UE) nr 868/201424. 

__________________ __________________ 

23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

23 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 

klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 

154 z 21.6.2003, s. 1). 

24 Rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

zmieniające załączniki do rozporządzenia 

(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 

wspólnej klasyfikacji Jednostek 

Terytorialnych do Celów Statystycznych 

(NUTS) (Dz.U. L 241 z 13.8.2014, s. 1). 

24 Rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 868/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. 

zmieniające załączniki do rozporządzenia 

(WE) nr 1059/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 

wspólnej klasyfikacji Jednostek 

Terytorialnych do Celów Statystycznych 

(NUTS) (Dz.U. L 241 z 13.8.2014, s. 1). 

Or. fr 

 

Poprawka  33 

Mireille D'Ornano 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 65 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(65) W celu zapewnienia odpowiednich 

alokacji na poszczególne kategorie 

regionów co do zasady nie powinno być 

możliwe przesuwanie łącznych środków 

przydzielonych państwom członkowskim 

w odniesieniu do regionów słabiej 

rozwiniętych, regionów w okresie 

przejściowym i regionów lepiej 

rozwiniętych między poszczególnymi 

kategoriami. Niemniej jednak, aby państwa 

członkowskie mogły stawić czoła 

szczególnym wyzwaniom, powinny mieć 

możliwość zwrócenia się o przesunięcie 

środków ze swojej alokacji dla regionów 

lepiej rozwiniętych lub regionów w okresie 

przejściowym na rzecz regionów słabiej 

rozwiniętych; powinny przy tym uzasadnić 

swój wybór. Aby zapewnić wystarczające 

zasoby finansowe regionom słabiej 

rozwiniętym, należy ustalić pułap 

w odniesieniu do przesunięć środków na 

rzecz regionów lepiej rozwiniętych lub 

regionów w okresie przejściowym. 

Przesunięcia środków między celami nie 

powinny być możliwe. 

(65) W celu zapewnienia odpowiednich 

alokacji na poszczególne kategorie 

regionów co do zasady nie powinno być 

możliwe przesuwanie łącznych środków 

przydzielonych państwom członkowskim 

w odniesieniu do regionów słabiej 

rozwiniętych, regionów w okresie 

przejściowym i regionów lepiej 

rozwiniętych między poszczególnymi 

kategoriami. Niemniej jednak, aby państwa 

członkowskie mogły stawić czoła 

szczególnym wyzwaniom, powinny mieć 

możliwość korzystania z pewnej 

elastyczności, a zatem zwrócenia się 

o przesunięcie środków ze swojej alokacji 

dla regionów lepiej rozwiniętych lub 

regionów w okresie przejściowym na rzecz 

regionów słabiej rozwiniętych; powinny 

przy tym uzasadnić swój wybór. Aby 

zapewnić wystarczające zasoby finansowe 

regionom słabiej rozwiniętym, należy 

ustalić pułap w odniesieniu do przesunięć 

środków na rzecz regionów lepiej 

rozwiniętych lub regionów w okresie 

przejściowym. Przesunięcia środków 

między celami nie powinny być możliwe. 

Or. fr 

 

Poprawka  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 66 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(66) W kontekście wyjątkowych 

i szczególnych okoliczności na wyspie 

Irlandii, mając na względzie współpracę 

Północ-Południe na podstawie 

porozumienia wielkopiątkowego, należy 

(66) W kontekście wyjątkowych 

i szczególnych okoliczności na wyspie 

Irlandii, mając na względzie współpracę 

Północ-Południe na podstawie 

porozumienia wielkopiątkowego, poza 
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kontynuować nowy program 

transgraniczny PEACE PLUS oraz oprzeć 

go na doświadczeniach poprzednich 

programów, Peace i Interreg, między 

hrabstwami granicznymi Irlandii i Irlandii 

Północnej. Z uwagi na jego znaczenie 

praktyczne program ten należy wspierać za 

pomocą szczególnego przydziału zasobów, 

co umożliwi dalsze wspieranie działań na 

rzecz pokoju i pojednania, oraz 

dopilnować, aby została mu 

przyporządkowana odpowiednia część 

środków przydzielonych Irlandii w ramach 

celu „Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

brexitem i wynikającą z niego 

niepewnością, należy kontynuować nowy 

program transgraniczny PEACE PLUS 

oraz oprzeć go na doświadczeniach 

poprzednich programów, Peace i Interreg, 

między hrabstwami granicznymi Irlandii 

i Irlandii Północnej. Z uwagi na jego 

znaczenie praktyczne program ten należy 

wspierać za pomocą szczególnego 

przydziału zasobów, co umożliwi dalsze 

wspieranie działań na rzecz pokoju 

i pojednania, oraz dopilnować, aby została 

mu przyporządkowana odpowiednia część 

środków przydzielonych Irlandii w ramach 

celu „Europejska współpraca terytorialna” 

(Interreg). 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Mireille D'Ornano 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 69 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) Komisji należy ponadto przekazać 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 

z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

ustanawiania kryteriów określania 

nieprawidłowości podlegających 

obowiązkowi zgłoszenia, w odniesieniu do 

określania kosztów jednostkowych, 

płatności ryczałtowych, stawek 

ryczałtowych i finansowania 

niepowiązanego z kosztami mających 

zastosowanie do wszystkich państw 

członkowskich, a także w odniesieniu do 

opracowania standardowych gotowych 

metod doboru próby. 

skreśla się 

Or. fr 

Poprawka  36 

Davor Škrlec 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

37. „uodparnianie na klimat” oznacza 

proces mający na celu zapewnienie 

odporności infrastruktury na negatywne 

skutki zmiany klimatu zgodnie 

z przepisami i wytycznymi krajowymi, 

o ile istnieją, lub normami uznanymi na 

szczeblu międzynarodowym. 

37. „uodparnianie na klimat” oznacza 

proces mający na celu zapewnienie 

odporności infrastruktury na negatywne 

skutki zmiany klimatu zgodnie 

z przepisami i wytycznymi krajowymi, 

o ile istnieją, lub normami uznanymi na 

szczeblu międzynarodowym, a także 

zapewnienie stosowania zasady 

„efektywność energetyczna przede 

wszystkim” w odniesieniu do inwestycji w 

infrastrukturę. 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 37 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 37a. „ukierunkowanie na ochronę 

środowiska i różnorodności biologicznej” 

oznacza ustrukturyzowany proces 

zapewniania skutecznego stosowania 

narzędzi służących zapobieganiu 

szkodliwym skutkom wydatków UE i 

maksymalizowaniu korzyści z punktu 

widzenia stanu środowiska i 

różnorodności biologicznej w UE, na 

podstawie dokumentu Komisji pt. 

„Common Framework for Biodiversity 

Proofing of the EU Budget” [Wspólne 

ramy na rzecz ukierunkowania budżetu 

UE na ochronę różnorodności 

biologicznej] oraz zgodnie z krajowymi 

przepisami i wytycznymi, jeżeli są 

dostępne, lub standardami uznanymi na 

szczeblu międzynarodowym; 
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Or. en 

 

Poprawka  38 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bardziej przyjazna dla środowiska 

niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 

czystej i sprawiedliwej transformacji 

energetyki, zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, przystosowania się do zmiany 

klimatu oraz zapobiegania ryzyku 

i zarządzania ryzykiem; 

b) bardziej przyjazna dla środowiska 

zeroemisyjna Europa dzięki promowaniu 

czystej i sprawiedliwej transformacji 

energetyki, zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, przystosowania się do zmiany 

klimatu oraz zapobiegania ryzyku 

i zarządzania ryzykiem; 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) lepiej połączona Europa dzięki 

zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 

regionalnych połączeń 

teleinformatycznych; 

c) lepiej połączona Europa dzięki 

zwiększeniu zeroemisyjnej mobilności 

i udoskonaleniu regionalnych połączeń 

teleinformatycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Regionom zależnym od gospodarki 

węglowej dotkniętym przemianami pod 

względem zatrudnienia z powodu 

koniecznych przemian strukturalnych w 

dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej 

udostępnia się dodatkowe wsparcie na 

cele CP 2, aby ułatwić sprawiedliwą 

przemianę. Celem jest wsparcie takich 

regionów, w szczególności tych, które nie 

kwalifikują się jeszcze do wsparcia w 

ramach funduszu na rzecz modernizacji 

na mocy dyrektywy 2003/87/WE, przez 

wspieranie działań takich jak 

przenoszenie pracowników na inne 

stanowiska oraz zmiana i podnoszenie 

kwalifikacji pracowników, edukacja, 

inicjatywy związane z poszukiwaniem 

pracy, a także tworzenie nowych miejsc 

pracy, np. za pośrednictwem 

przedsiębiorstw typu start-up, w ścisłym 

dialogu i koordynacji z partnerami 

społecznymi. Aby to sfinansować, 25 % 

budżetu programu wspierania reform 

strukturalnych zostanie przekazane na 

fundusze strukturalne. 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie dostarczają 

informacje na temat wsparcia celów 

dotyczących środowiska i klimatu 

z wykorzystaniem metodyki opartej na 

rodzajach interwencji w odniesieniu do 

każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje 

przypisywanie konkretnej wagi 

udzielonemu wsparciu na poziomie 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

uodparnianie na klimat oraz 

ukierunkowanie na ochronę środowiska i 

różnorodności biologicznej w ramach 

swoich działań we wszystkich procesach 

planowania i wdrażania. Dostarczają 

informacje na temat wsparcia celów 

dotyczących środowiska i klimatu 
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odzwierciedlającym stopień, w jakim 

wsparcie takie przyczynia się do 

osiągnięcia celów środowiskowych 

i klimatycznych. W przypadku EFRR, 

EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 

waga powinna być związana z wymiarem 

i kodem rodzaju interwencji określonym 

w załączniku I. 

z wykorzystaniem metodyki opartej na 

rodzajach interwencji w odniesieniu do 

każdego funduszu. Metodyka ta obejmuje 

przypisywanie konkretnej wagi 

udzielonemu wsparciu na poziomie 

odzwierciedlającym stopień, w jakim 

wsparcie takie przyczynia się do 

osiągnięcia celów środowiskowych 

i klimatycznych. W przypadku EFRR, 

EFS+ i Funduszu Spójności przypisywana 

waga powinna być związana z wymiarem 

i kodem rodzaju interwencji określonym 

w załączniku I. 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) właściwe podmioty reprezentujące 

społeczeństwo obywatelskie, podmioty 

działające na rzecz ochrony środowiska 

oraz podmioty odpowiedzialne za 

promowanie włączenia społecznego, praw 

podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci 

i niedyskryminacji. 

c) właściwe podmioty reprezentujące 

społeczeństwo obywatelskie, podmioty 

działające na rzecz ochrony środowiska 

oraz podmioty odpowiedzialne za 

promowanie włączenia społecznego, 

włączenia społeczności 

marginalizowanych, praw podstawowych, 

praw osób niepełnosprawnych, równości 

płci i niedyskryminacji. 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6a 
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 Zasady horyzontalne 

 1. Przy wdrażaniu funduszy państwa 

członkowskie, instytucje zarządzające i 

Komisja na wszystkich etapach wdrażania 

przestrzegają zasad horyzontalnych 

określonych w art. 2 i 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE) oraz w art. 7–11 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE), co obejmuje pełne 

włączanie kwestii zrównoważonego 

rozwoju oraz uwzględnianie Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

 2. Państwa członkowskie, instytucje 

zarządzające i Komisja na wszystkich 

etapach wdrażania obowiązane są brać 

pod uwagę wymogi ochrony środowiska i 

klimatu zgodnie z art. 11 TFUE oraz 

zasadę „zanieczyszczający płaci” 

określoną w art. 191 ust. 2 TFUE. 

 3. W szczególności przygotowując i 

wdrażając umowy partnerstwa i 

programy, państwa członkowskie, 

instytucje zarządzające i Komisja:  

 a) uwzględniają potencjał inwestycji w 

zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 

przystosowania się do niej dokonywanych 

przy wsparciu funduszu oraz zapewniają 

ich odporność na skutki zmiany klimatu i 

klęski żywiołowe, np. zwiększone ryzyko 

zjawisk takich jak powodzie, susze, upały, 

pożary lasów i ekstremalne zdarzenia 

pogodowe; 

 b) zapewniają uwzględnianie i 

propagowanie równouprawnienia 

mężczyzn i kobiet oraz perspektywy płci, w 

tym w odniesieniu do monitorowania, 

sprawozdawczości i oceny;  

 c) zapewniają prawa przysługujące 

osobom niepełnosprawnym, w tym prawo 

do dostępności w myśl art. 9 Konwencji 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

oraz zgodnie z prawem Unii 

harmonizującym wymogi dotyczące 

dostępności produktów i usług;  

 d) podejmują odpowiednie działania w 

celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji 



 

PE627.600v02-00 32/45 AM\1162477PL.docx 

PL 

ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną;  

 e) zapewniają, aby należycie 

uwzględniano i propagowano wymogi 

dotyczące ochrony środowiska, 

zasobooszczędność, zasadę „efektywność 

energetyczna przede wszystkim”, 

ukierunkowanie na ochronę 

różnorodności biologicznej, odporność na 

klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku 

i zarządzanie nim. 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) wyjaśnienie, w jaki sposób 

fundusze są dostosowywane i przyczyniają 

się do realizacji celów, polityki i środków 

określonych w ich krajowych planach w 

zakresie energii i klimatu na podstawie 

rozporządzenia w sprawie zarządzania 

unią energetyczną; 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) alokacjach środków finansowych 

według priorytetów obejmujących kwoty 

a) alokacjach środków finansowych 

według priorytetów obejmujących kwoty 

na lata 2026 i 2027, z uwzględnieniem w 
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na lata 2026 i 2027; szczególności aktualizacji krajowych 

planów w zakresie energii i klimatu na 

mocy art. 13 rozporządzenia w sprawie 

zarządzania unią energetyczną; 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja może zwrócić się do państwa 

członkowskiego o dokonanie przeglądu 

i zaproponowanie zmian w odnośnych 

programach, jeżeli jest to niezbędne, aby 

wspierać wykonanie stosownych zaleceń 

Rady. 

Komisja może zwrócić się do państwa 

członkowskiego o dokonanie przeglądu 

i zaproponowanie zmian w odnośnych 

programach, jeżeli jest to niezbędne, aby 

wspierać wykonanie stosownych zaleceń 

dla poszczególnych krajów. 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) wspierać wykonanie odnośnego 

zalecenia dla danego kraju, które przyjęto 

zgodnie z art. 28 rozporządzenia w 

sprawie zarządzania unią energetyczną i 

które jest skierowane do danego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Davor Škrlec 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a – podpunkt vii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (viia) wyzwań i celów określonych w 

krajowych planach w zakresie energii i 

klimatu na podstawie rozporządzenia w 

sprawie zarządzania unią energetyczną; 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja ocenia program i jego 

zgodność z niniejszym rozporządzeniem 

i rozporządzeniami dotyczącymi 

poszczególnych funduszy, a także jego 

spójność z umową partnerstwa. W swojej 

ocenie Komisja uwzględnia 

w szczególności odnośne zalecenia dla 

poszczególnych krajów. 

1. Komisja ocenia program i jego 

zgodność z niniejszym rozporządzeniem 

i rozporządzeniami dotyczącymi 

poszczególnych funduszy, a także jego 

spójność z umową partnerstwa. W swojej 

ocenie Komisja analizuje w szczególności, 

czy odnośne zalecenia dla poszczególnych 

krajów zostały prawidłowo zastosowane. 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wszystkie decyzje i dokumenty 

potwierdzające komitetu monitorującego 

są publikowane na stronie internetowej, 

o której mowa w art. 44 ust. 1. 
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Or. en 

 

Poprawka  51 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 35a 

 Punkt kompleksowej obsługi obywateli 

 1. W terminie trzech miesięcy od daty 

powiadomienia danego państwa 

członkowskiego o decyzji w sprawie 

zatwierdzenia programu państwo 

członkowskie tworzy punkt kompleksowej 

obsługi w celu udzielania odpowiedzi na 

wszelkie pytania lub wnioski obywateli 

UE, w tym beneficjentów, dotyczące 

realizacji programu. 

 Państwo członkowskie może utworzyć 

pojedynczy punkt kompleksowej obsługi 

dla więcej niż jednego programu. 

 2. Punkt kompleksowej obsługi zapewnia 

obywatelom UE całościowe doradztwo w 

zakresie realizacji programu, obejmujące 

zaproszenia do składania projektów, oraz 

rozpatruje wszelkie skargi dotyczące 

realizacji programu, w szczególności w 

odniesieniu do jego spójności z innymi 

obszarami polityki UE, takimi jak polityka 

środowiskowa i klimatyczna. 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 67 – ustęp 3 – litera j 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) zapewnia, że inwestycje 

w infrastrukturę o oczekiwanym okresie 

żywotności co najmniej pięciu lat obejmują 

kwestie uodparniania na klimat. 

j) zapewnia, że inwestycje 

w infrastrukturę o oczekiwanym okresie 

żywotności co najmniej pięciu lat obejmują 

kwestie uodparniania na klimat oraz 

ukierunkowania na ochronę środowiska i 

różnorodności biologicznej. 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – tabela 1 – podtytuł 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA 

EUROPA DZIĘKI PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI 

ENERGETYKI, ZIELONYCH I NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O 

OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU ORAZ 

ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

024 

Projekty w zakresie efektywności energetycznej 

i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki 

wsparcia 

100 % 40 % 

025 

Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla 

celów efektywności energetycznej, projekty 

demonstracyjne i środki wsparcia 

100 % 40 % 

026 

Renowacja infrastruktury publicznej dla celów 

efektywności energetycznej, projekty 

demonstracyjne i środki wsparcia 

100 % 40 % 

027 

Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi 

stanowiące przyczyniające się do gospodarki 

niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu 

100 % 40 % 

028 Energia odnawialna: wiatrowa 100 % 40 % 

029 Energia odnawialna: słoneczna 100 % 40 % 

030 Energia odnawialna: z biomasy 100 % 40 % 

031 Energia odnawialna: morska 100 % 40 % 
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032 
Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia 

geotermalna) 
100 % 40 % 

033 

Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim 

i niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i systemy 

TIK) oraz związane z nimi składowanie 

100 % 40 % 

034 
Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze 

i chłodnicze 
100 % 40 % 

035 

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu 

oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi 

z klimatem dotyczące: powodzi, oraz zarządzanie 

ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności oraz systemy 

i infrastruktura do celów zarządzania klęskami 

i katastrofami) 

100 % 100 % 

036 

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu 

oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi 

z klimatem dotyczące: pożarów, oraz zarządzanie 

ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności oraz systemy 

i infrastruktura do celów zarządzania klęskami 

i katastrofami) 

100 % 100 % 

037 

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu 

oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi 

z klimatem dotyczące: innych, np. erozji i susz, oraz 

zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym 

zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz 

systemy i infrastruktura do celów zarządzania 

klęskami i katastrofami) 

100 % 100 % 

038 

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym 

niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) 

oraz wywołanym działalnością człowieka, np. 

awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie 

ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności oraz systemy 

i infrastruktura do celów zarządzania klęskami 

i katastrofami 

0 % 100 % 

039 

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi 

(infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, 

magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz 

efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę 

pitną) 

0 % 100 % 

040 

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w 

tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne 

środki przystosowania się do zmian klimatu, 

ponowne użycie, ograniczanie wycieków) 

40 % 100 % 
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041 Odbieranie i oczyszczanie ścieków 0 % 100 % 

042 

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw 

domowych: środki w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów, minimalizacji, segregacji, 

recyklingu 

0 % 100 % 

043 

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw 

domowych: mechaniczno-biologicznego 

przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne 

0 % 100 % 

044 
Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, 

przemysłowymi lub niebezpiecznymi 
0 % 100 % 

045 
Promowanie wykorzystania materiałów 

pochodzących z recyklingu jako surowców 
0 % 100 % 

046 
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych 

i rekultywacja skażonych gruntów 
0 % 100 % 

047 

Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych 

oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w 

MŚP 

40 % 40 % 

048 
Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę 

jakości powietrza. 
40 % 100 % 

049 
Ochrona, regeneracja i zrównoważone 

wykorzystanie obszarów Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, 

zielona infrastruktura 
40 % 100 % 

 

Poprawka 

CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA 

EUROPA DZIĘKI PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI 

ENERGETYKI, ZIELONYCH I NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O 

OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU ORAZ 

ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

024 

Projekty w zakresie efektywności energetycznej 

i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki 

wsparcia 

100 % 40 % 

025 

Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla 

celów efektywności energetycznej, projekty 

demonstracyjne i środki wsparcia 

100 % 40 % 

026 

Renowacja infrastruktury publicznej dla celów 

efektywności energetycznej, projekty 

demonstracyjne i środki wsparcia 

100 % 40 % 

027 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi 

stanowiące przyczyniające się do gospodarki 
100 % 40 % 
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niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu 

028 Energia odnawialna: wiatrowa 100 % 40 % 

029 Energia odnawialna: słoneczna 100 % 40 % 

030 Energia odnawialna: z biomasy 100 % 40 % 

031 Energia odnawialna: morska 100 % 40 % 

032 
Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia 

geotermalna) 
100 % 40 % 

033 

Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim 

i niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i systemy 

TIK) oraz związane z nimi składowanie 

100 % 40 % 

034 
Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze 

i chłodnicze 
100 % 40 % 

035 

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu 

oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi 

z klimatem dotyczące: powodzi, oraz zarządzanie 

ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności oraz systemy 

i infrastruktura do celów zarządzania klęskami 

i katastrofami) 

100 % 100 % 

036 

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu 

oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi 

z klimatem dotyczące: pożarów, oraz zarządzanie 

ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności oraz systemy 

i infrastruktura do celów zarządzania klęskami 

i katastrofami) 

100 % 100 % 

037 

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu 

oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi 

z klimatem dotyczące: innych, np. nawałnic i susz, 

oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym 

zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz 

systemy i infrastruktura do celów zarządzania 

klęskami i katastrofami) 

100 % 100 % 

038 

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym 

niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) 

oraz wywołanym działalnością człowieka, np. 

awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie 

ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności oraz systemy 

i infrastruktura do celów zarządzania klęskami 

i katastrofami 

0 % 100 % 

039 
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi 

(infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, 

magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz 

0 % 100 % 
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efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę 

pitną) 

040 

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w 

tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne 

środki przystosowania się do zmian klimatu, 

ponowne użycie, ograniczanie wycieków) 

40 % 100 % 

041 Odbieranie i oczyszczanie ścieków 0 % 100 % 

042 

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw 

domowych: środki w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów, minimalizacji, segregacji, 

recyklingu 

0 % 100 % 

X 
Wkład w samowystarczalność UE pod względem 

surowców 
0 % 100 % 

X 
Wkład materiałów pochodzących z recyklingu w 

zaspokajanie popytu na surowce 
0 % 100 % 

044 
Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, 

przemysłowymi lub niebezpiecznymi 
0 % 100 % 

045 
Promowanie wykorzystania materiałów 

pochodzących z recyklingu jako surowców 
0 % 100 % 

046 
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych 

i rekultywacja skażonych gruntów 
0 % 100 % 

047 

Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych 

oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w 

MŚP 

40 % 40 % 

048 
Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę 

jakości powietrza. 
40 % 100 % 

049 
Ochrona, regeneracja i zrównoważone 

wykorzystanie obszarów Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, 

zielona infrastruktura 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

 Załącznik I – tabela 1 – podtytuł 2 – wiersz 27 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 
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077 Infrastruktura paliw alternatywnych 
100 

% 
40 % 

 

Poprawka 

 

077 
Infrastruktura do ładowania 

pojazdów zeroemisyjnych 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – tabela 1 – podtytuł 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Poprawka 

Skuteczne stosowanie i wdrożenie polityki 

środowiskowej UE 

Gotowe są mechanizmy monitorowania 

służące zapewnieniu zgodności z polityką 

środowiskową UE, obejmujące: 

 1. rozwiązania i zdolność administracyjną 

wystarczającą do zapewnienia weryfikacji 

zgodności operacji wspieranych z 

funduszy z polityką środowiskową UE, w 

szczególności z unijną strategią ochrony 

różnorodności biologicznej na okres do 

2020 r., dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/92/UE (OOŚ), 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2001/42/WE (SEA), dyrektywą Rady 

92/43/EWG oraz dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/147/WE; 

 2. rozwiązania w zakresie szkoleń i 

rozpowszechniania informacji wśród 

pracowników zaangażowanych we 

wdrażanie funduszy w związku z polityką 
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środowiskową UE; 

 3. rozwiązania zgodne z ramami 

instytucjonalnymi i prawnymi państw 

członkowskich dotyczące zaangażowania 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

działających w dziedzinie ochrony i 

regeneracji środowiska podczas 

przygotowywania i wdrażania 

programów. 

Or. en 

Poprawka  56 

Davor Škrlec 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – tabela 1 – podtytuł 4 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Poprawka 

Gotowe są mechanizmy służące 

wspieraniu równouprawnienia płci, 

obejmujące: 

1. rozwiązania zgodne z ramami 

instytucjonalnymi i prawnymi państw 

członkowskich dotyczące zaangażowania 

organów odpowiedzialnych za 

równouprawnienie płci podczas 

przygotowywania i wdrażania 

programów; 

 2. rozwiązania w zakresie szkoleń i 

rozpowszechniania informacji wśród 

pracowników zaangażowanych we 

wdrażanie funduszy w związku z 

równouprawnieniem płci, 

uwzględnianiem aspektu płci oraz 

sporządzaniem budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci. 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Davor Škrlec 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik IV – tabela 1 – podtytuł 2 – wiersz 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

    

2. Bardziej 

przyjazna dla 

środowiska, 

niskoemisyjna 
Europa dzięki 

promowaniu 

czystej 

i sprawiedliwej 

transformacji 

energetyki, 

zielonych 

i niebieskich 

inwestycji, 

gospodarki 

o obiegu 

zamkniętym, 

przystosowania 

się do zmiany 

klimatu oraz 

zapobiegania 

ryzyku 

i zarządzania 

ryzykiem 

EFRR i Fundusz 

Spójności: 2.1. 

Promowanie 

środków na 

rzecz 

efektywności 

energetycznej 

Ramy strategiczne 

polityki na rzecz 

wsparcia 

renowacji 

budynków pod 

kątem 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

mieszkalnych 

i niemieszkalnych 

1. Przyjęta 

zostaje krajowa 

długoterminowa 

strategia 

renowacji na 

rzecz wspierania 

renowacji 

krajowych 

zasobów 

budynków 

mieszkalnych 

i niemieszkalnych

, zgodnie 

z wymogami 

dyrektywy 

2010/31/UE 

w sprawie 

charakterystyki 

energetycznej 

budynków, która: 

 a. Obejmuje 

orientacyjne cele 

pośrednie na lata 

2030, 2040 oraz 

cele końcowe 

na 2050 r. 

 b. Przedstawia 

orientacyjny 

zarys środków 

budżetowych na 

wspieranie 

realizacji strategii 

 c. Określa 

skuteczne 

mechanizmy 

wspierania 

inwestycji 
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w renowację 

budynków   

 2. Środki na rzecz 

poprawy 

efektywności 

energetycznej 

w celu 

osiągnięcia 

wymaganych 

oszczędności 

energii 

Poprawka 

2. Bardziej 

przyjazna dla 

środowiska, 

zeroemisyjna 
Europa dzięki 

promowaniu 

czystej 

i sprawiedliwej 

transformacji 

energetyki, 

zielonych 

i niebieskich 

inwestycji, 

gospodarki 

o obiegu 

zamkniętym, 

przystosowania 

się do zmiany 

klimatu oraz 

zapobiegania 

ryzyku 

i zarządzania 

ryzykiem 

EFRR i Fundusz 

Spójności: 2.1 

promowanie 

zielonej 

infrastruktury 

w środowisku 

miejskim oraz 

zmniejszanie 

zanieczyszczeni

a powietrza, 

wody, gleby, 

zanieczyszczeni

a hałasem i 

zanieczyszczeni

a świetlnego; 

Skuteczne 

promowanie 

zielonej 

infrastruktury i 

jakości powietrza 

w środowisku 

miejskim 

1. Przyjęta 

zostaje krajowa 

długoterminowa 

strategia 

renowacji na 

rzecz wspierania 

renowacji 

krajowych 

zasobów 

budynków 

mieszkalnych 

i niemieszkalnych

, zgodnie 

z wymogami 

dyrektywy 

2010/31/UE 

w sprawie 

charakterystyki 

energetycznej 

budynków, która: 

 a. Obejmuje 

orientacyjne cele 

pośrednie na lata 

2030, 2040 oraz 

cele końcowe 

na 2050 r. 

 b. Przedstawia 

orientacyjny 

zarys środków 

budżetowych na 

wspieranie 

realizacji strategii 
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 c. Określa 

skuteczne 

mechanizmy 

wspierania 

inwestycji 

w renowację 

budynków   

 2. Środki na rzecz 

poprawy 

efektywności 

energetycznej 

w celu 

osiągnięcia 

wymaganych 

oszczędności 

energii 

 Gotowe są plany 

ochrony jakości 

powietrza na 

podstawie art. 23 

dyrektywy 

2008/50/WE, 

obejmujące 

odpowiednie 

środki mające na 

celu reagowanie 

na potencjalne 

przekroczenia 

wartości 

dopuszczalnych 

określonych w 

załącznikach XI i 

XIV do 

dyrektywy 

2008/50/WE. 

Or. en 

 


