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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, aby ustanowić wspólne zasady 
dla EFRR, EFS +, Funduszu Spójności, EFMR, FAMI, FBW oraz IZGW, ponieważ uprości 
to programowanie na poziomie krajowym, stworzy większą synergię między różnymi 
instrumentami finansowania oraz poprawi przejrzystość finansowania.

Zgodnie z kompetencjami komisji LIBE poprawki sprawozdawcy koncentrują się głównie na 
przepisach dotyczących FAMI, FBW oraz IZGW (zwanych dalej „funduszami WSiSW”). 
Ponieważ treść wniosku Komisji nie zawsze jest jasna w odniesieniu do zakresu jej 
stosowania, sprawozdawca przedstawił poprawki, aby doprecyzować, które części tekstu mają 
zastosowanie do funduszy WSiSW lub nie mają do nich zastosowania. Ponadto wyjaśnia on, 
że przepisy w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy nie mogą stanowić 
jedynie uzupełnienia przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, ale mają 
pierwszeństwo w przypadku konfliktu („lex specialis derogat lex generalis”). 

Ponadto wprowadza on następujące zmiany do tekstu:

 „Integracja” została przywrócona w tytule rozporządzenia w sprawie azylu i migracji 
(tytuł rozporządzenia, art. 1), a skrót został zmieniony z „FAM” na „FAMI” w całym 
tekście;

 w motywach dodano odniesienie do Karty praw podstawowych, ponieważ musi być 
ona przestrzegana przez wszystkie organy i instytucje UE, jak również przez organy 
krajowe przy wdrażaniu prawa UE; 

 wyjaśnienie w motywach, że wsparcie techniczne z inicjatywy Komisji można 
wykorzystać do przekazywania informacji na temat wyników i wartości dodanej 
działań finansowanych z funduszy unijnych;

 oceny w ramach mechanizmu oceny i monitorowania dorobku Schengen zostały ujęte 
w definicji „stosownych zaleceń dla poszczególnych krajów” w art. 2;

 dodanie władz regionalnych oraz wymóg składania sprawozdań Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na temat wyników konsultacji w sprawie wykonania 
programu w art. 6;

 z art. 17 usunięto wymóg uzasadnienia wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i 
szczególnych działań w ramach programu, ponieważ te rodzaje finansowania są 
wypłacane doraźnie i w związku z tym nie można ich przewidzieć;

 terminy oceny i zatwierdzenia przez Komisję zmian programu (art. 19) zostały 
skrócone, aby dostosować je do obecnej praktyki;

 ryczałtowa stawka na pomoc techniczną w art. 31 jest ustalana dla każdego państwa 
członkowskiego w porozumieniu z Komisją, przy czym maksymalna stawka wynosi 
7 %; 

 w art. 34 dodano wymóg dotyczący zaangażowania odpowiednich 
zdecentralizowanych agencji UE w prace komitetów monitorujących;

 w okresie programowania odbywają się co najmniej trzy spotkania w celu dokonania 
przeglądu wdrażania FAMI, IZGW oraz FBW (art. 36);
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 aby zwiększyć świadomość na temat sztandarowych projektów finansowanych z 
funduszy UE, państwa członkowskie są zobowiązane do uwzględnienia informacji na 
temat takich projektów w swoim jednym portalu internetowym (art. 41);

 wymiana informacji między beneficjentami a organami odpowiedzialnymi za program 
powinna odbywać się w formie elektronicznej od 2022 r., a nie od 2023 r. (art. 63).
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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

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

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając art. 3 i 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej,

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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uwzględniając europejską Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności,

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej,

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Niekorzystnym warunkom 
demograficznym należy przeciwdziałać w 
sposób skoordynowany, w ramach działań 
wszystkich władz unijnych, krajowych, 
regionalnych i lokalnych, przez 
realizowanie zróżnicowanych strategii 
przystosowawczych, odzwierciedlających 
realia lokalne i regionalne oraz przez 
skuteczne wielopoziomowe sprawowanie 
rządów, nie tylko w odniesieniu do 
struktury szczegółowych strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
konkretne regiony, ale także w 
odniesieniu do realizacji tych 
strategii; Należy zapewnić bardziej 
kompleksowe podejście do niekorzystnych 
warunków demograficznych i odnośnych 
zmian poprzez większą koordynację 
instrumentów unijnych, zwłaszcza 
wspólnej polityki rolnej (WPR), 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, łącznie z Funduszem 
Spójności, Europejskiej współpracy 
terytorialnej, Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i 
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instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ze względu na specyfikę 
poszczególnych funduszy przepisy 
szczegółowe mające zastosowanie do 

(3) Ze względu na specyfikę 
poszczególnych funduszy przepisy 
szczegółowe mające zastosowanie do 
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każdego z nich oraz do celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) 
w ramach EFRR należy określić 
w odrębnych rozporządzeniach 
(„rozporządzenia dotyczące 
poszczególnych funduszy”) w celu 
uzupełnienia przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

każdego z nich oraz do celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) 
w ramach EFRR należy określić 
w odrębnych rozporządzeniach 
(„rozporządzenia dotyczące 
poszczególnych funduszy”) w celu 
uzupełnienia przepisów niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku sprzecznych 
przepisów rozporządzenia właściwe dla 
każdego z funduszy powinny mieć 
pierwszeństwo przed niniejszym 
rozporządzeniem.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad horyzontalnych, 
o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, 
w tym zasad pomocniczości 
i proporcjonalności określonych w art. 5 
TUFE, z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
z Konwencji o prawach osób 

(5) Przy wdrażaniu funduszy należy 
przestrzegać zasad i wartości 
horyzontalnych, o których mowa w art. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
w art. 10 TFUE, w tym zasad
pomocniczości i proporcjonalności 
określonych w art. 5 TUFE, 
z uwzględnieniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 
członkowskie powinny również 
przestrzegać zobowiązań wynikających 
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niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny dążyć do 
wyeliminowania nierówności 
i promowania równości kobiet i mężczyzn, 
oraz do uwzględniania perspektywy płci, 
a także do zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Fundusze nie powinny wspierać 
żadnych działań przyczyniających się do 
jakichkolwiek form segregacji. Cele 
funduszy powinny być osiągane w zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, 
z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.

z Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji 
oraz przepisami prawa Unii 
harmonizującymi wymogi w zakresie 
dostępności towarów i usług. Operacje 
finansowane z funduszy powinny 
przyczyniać się do wyeliminowania 
nierówności, do promowania równości 
kobiet i mężczyzn, a także do zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji, w tym ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, kolor skóry lub pochodzenie 
społeczne, cechy genetyczne, religię lub 
światopogląd, przekonania polityczne lub 
innego rodzaju, przynależność do 
mniejszości narodowej, własność, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Fundusze nie 
powinny wspierać działań 
przyczyniających się do jakichkolwiek 
form segregacji lub wykluczenia 
społecznego. Cele funduszy powinny być 
osiągane w zgodnie z założeniami 
koncepcyjnymi dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego 
oraz walki ze zmianą klimatu, zgodnie z 
art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z 
uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony 
integralności rynku wewnętrznego 
operacje, których beneficjentami są 
przedsiębiorstwa, powinny być zgodne 
z unijnymi zasadami pomocy państwa, 
określonymi w art. 107 i art. 108 TFUE.
Aby zapewnić wszystkim lepszą i 
pewniejszą przyszłość, należy 
ukierunkować wsparcie z funduszy na 
zasady określone w Europejskim filarze 
praw socjalnych i w celach 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
agendzie ONZ do roku 2030 r., do których 
realizacji zobowiązała się Unia i jej 
państwa członkowskie. Fundusze powinny 
ponadto przyczyniać się do eliminacji 
ubóstwa w Unii. Przy wdrażaniu funduszy 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
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zgodność, spójność i synergię z wyżej 
wymienionymi zasadami i celami, z 
uwzględnieniem wyzwań lokalnych i 
regionalnych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Propagowanie praw dziecka 
zgodnie z Konwencją ONZ o prawach 
dziecka stanowi wyraźny cel strategii 
politycznych Unii (art. 3 TUE). Unia i 
państwa członkowskie powinny należycie 
wykorzystywać możliwości, jakie dają 
fundusze, aby wspierać działania mające 
na celu propagowanie skutecznych 
interwencji z myślą o egzekwowaniu praw 
dziecka.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zgodnie z rozporządzeniem 
xxx/xxx Unia powinna podejmować 
środki w celu ochrony swojego budżetu w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie funduszy powinna być 

(10) Część budżetu Unii przeznaczona 
na finansowanie funduszy powinna być 
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wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego]12

(„rozporządzenie finansowe”). W związku 
z tym, wdrażając fundusze w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, takich jak należyte 
zarządzanie finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja.

wykonywana przez Komisję w ramach 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) [nr nowego 
rozporządzenia finansowego]12

(„rozporządzenie finansowe”). W związku 
z tym, wdrażając fundusze w ramach 
zarządzania dzielonego, Komisja i państwa 
członkowskie powinny przestrzegać zasad 
określonych w rozporządzeniu 
finansowym, takich jak rzetelność 
budżetowa, należyte zarządzanie 
finansami, przejrzystość oraz 
niedyskryminacja. Państwa członkowskie 
powinny powstrzymywać się od 
wprowadzania dodatkowych zasad, które 
komplikują korzystanie z funduszy przez 
beneficjentów.

_________________ _________________

12 Dz.U. L […] z […], s. […]. 12 Dz.U. L […] z […], s. […].

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Kluczowym elementem 
wprowadzania w życie funduszy jest 
zasada partnerstwa, której podstawę 
stanowi podejście oparte na 
wielopoziomowym systemie rządzenia 
oraz zaangażowanie właściwych organów 
regionalnych i lokalnych, właściwych 
organów reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, organizacji pozarządowych
oraz partnerów gospodarczych i 
społecznych, w stosownych przypadkach. 
Do celów FAMI i IZGW państwa 
członkowskie powinny ponadto zapewnić, 
aby partnerstwo obejmowało odpowiednie 
organizacje międzynarodowe. Aby 
zapewnić ciągłość organizacji partnerstwa, 
nadal powinno mieć zastosowanie 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
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nr 240/201413.

__________________ __________________

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU

(12) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy dla określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wspierania tych priorytetów państwa 
członkowskie opracowują krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i koordynowanie priorytetowych projektów 
inwestycyjnych, które mają być wspierane 
ze środków krajowych i unijnych. Mają 
również pomóc w wykorzystywaniu 
unijnego finansowania w spójny sposób 
oraz maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego otrzymywanego za 
pośrednictwem funduszy, Europejskiego 
Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz 
InvestEU Strategie te powinny być też 
zgodne z innymi unijnymi funduszami, 
programami i instrumentami, takimi jak 
unijne ramy dotyczące krajowych strategii 
integracji Romów po 2020 r.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy określić wspólne wymogi 
w odniesieniu do treści programów, biorąc 

(21) Aby ułatwić przygotowanie 
programów na poziomie krajowym, a 
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pod uwagę specyfikę poszczególnych 
funduszy. Wspomniane wspólne wymogi 
można uzupełnić przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
[XXX] 15(„rozporządzenie w sprawie 
EWT”) powinno określać przepisy 
szczegółowe dotyczące treści programów 
objętych celem „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg).

także zwiększyć przejrzystość i 
odpowiedzialność, należy w jak 
największym stopniu zharmonizować 
komponenty programów. Z tego względu 
w niniejszym rozporządzeniu należy
określić wspólne wymogi w odniesieniu do 
treści programów, biorąc pod uwagę 
specyfikę poszczególnych funduszy, oraz 
przedstawić wzory, w szczególności w 
odniesieniu do programów wspieranych z 
EFRR (cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”), EFS +, Funduszu 
Spójności i EFMR, jak również 
programów wspieranych ze środków 
FAMI, IZGW oraz FBW. Wspólne 
wymogi można uzupełnić przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) [XXX] 15(„rozporządzenie 
w sprawie EWT”) powinno określać 
przepisy szczegółowe dotyczące treści 
programów objętych celem „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg).

__________________ __________________

15 Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 
przepisów szczegółowych dotyczących 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) wspieranego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego (Dz.U. L [...] z 
[...], s. [...]).

15 Rozporządzenie (UE) [...] w sprawie 
przepisów szczegółowych dotyczących 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg) wspieranego w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz instrumentów 
finansowania zewnętrznego (Dz.U. L [...] z 
[...], s. [...]).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Powinien on uwzględniać lokalne potrzeby 
i potencjał, a także istotne 
charakterystyczne cechy społeczno-

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

kulturowe; powinien również zapewnić 
zmiany strukturalne, budować potencjał 
społeczności oraz stymulować innowacje i 
badania naukowe. Należy wzmocnić bliską 
współpracę oraz zintegrowane 
wykorzystanie funduszy ukierunkowane na 
realizację strategii rozwoju lokalnego. 
Odpowiedzialność za opracowanie 
i realizację strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność powinna 
co do zasady spoczywać na lokalnych 
grupach działania reprezentujących 
interesy społeczności. Aby ułatwić 
skoordynowane wsparcie z poszczególnych 
funduszy na rzecz strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
oraz ułatwić ich wdrażanie, należy 
wspierać podejście zakładające 
wykorzystanie funduszu głównego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) W celu zbadania wyników 
programów państwo członkowskie 
powinno utworzyć komitety monitorujące, 
w których skład weszliby przedstawiciele 
partnerów społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego, organów ds. równości i 
niezależnych organizacji działających na 
rzecz praw człowieka. Kluczowe znaczenie 
mają przejrzystość i zrównoważona 
reprezentacja, dlatego trzeba zapewnić 
równowagę płci oraz odpowiednią 
reprezentację mniejszości i innych 
wykluczonych grup. Komitety 
monitorujące powinny być zatwierdzane 
Komisję. W przypadku EFRR, ESF+ oraz 
Funduszu Spójności roczne sprawozdanie 
z wdrażania powinien zastąpić roczny 
ustrukturyzowany dialog merytoryczny 
oparty na najnowszych danych 
i informacjach dotyczących wdrażania 
programu przekazanych przez państwa 
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członkowskie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Państwa członkowskie powinny 
przeprowadzać ocenę swoich programów 
w celu poprawy jakości projektu i 
realizacji programów. W tym celu 
państwa członkowskie powinny 
opracować plan oceny, który powinien 
obejmować ocenę śródokresową FAMI, 
IZGW i FBW. Ponadto państwa 
członkowskie powinny dokonać oceny 
wpływu każdego programu do dnia 30 
czerwca 2029 r.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Aby wspierać przygotowanie 
odnośnych programów i działań w ramach 
kolejnego okresu programowania, Komisja 
powinna dokonać śródokresowej oceny 
funduszy. Pod koniec okresu 
programowania Komisja powinna ocenić 
skutki funduszy. Wyniki tych ocen 
powinny być publikowane w celu 
zapewnienia przejrzystości i zwiększenia 
zaufania obywateli do Unii i jej instytucji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Instytucje zarządzające powinny 
publikować uporządkowane informacje na 
temat wybranych operacji i beneficjentów 
na stronie internetowej programu, 
w ramach którego dane operacje są 
wspierane, uwzględniając przy tym 
wymogi dotyczące ochrony danych 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67917 .

(32) Instytucje zarządzające powinny 
publikować uporządkowane informacje na 
temat wybranych operacji i beneficjentów 
na stronie internetowej programu, 
w ramach którego dane operacje są 
wspierane, w pełni przestrzegając 
wymogów dotyczących ochrony danych 
osobowych określonych w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67917.

__________________ __________________

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) W celu skutecznej walki z 
antycygańskością i dopilnowania, by 
Romowie mogli realizować swój 
prawdziwy potencjał jako obywatele Unii, 
potrzebne jest zintegrowane podejście oraz 
programowanie i wdrażanie programów 
wielofunduszowych. Dlatego 
kompatybilność i komplementarność EFS 
i EFRR/Funduszu Spójności ma 
zasadnicze znaczenie, podobnie jak w 
przypadku innych istotnych funduszy, 
takich jak EFRROW, program Erasmus, 
program „Kreatywna Europa”, Fundusz  
„Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” itp.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(44) W pełnym poszanowaniu mających 
zastosowanie zasad pomocy państwa oraz 
udzielania zamówień publicznych, 
wyjaśnionych już na potrzeby okresu 
programowania 2014–2020, instytucje 
zarządzające powinny móc zdecydować, 
jakie są najbardziej odpowiednie formy 
wdrażania instrumentów finansowych w 
celu zaspokojenia specyficznych potrzeb 
wspieranych regionów oraz osiągnięcia 
maksymalnie pozytywnych skutków.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 

(58) Państwa członkowskie powinny 
ponadto zapobiegać nieprawidłowościom, 
w tym nadużyciom finansowym, jakich 
dopuszczają się beneficjenci, a także 
skutecznie je wykrywać i zwalczać. Co 
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więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318 i rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i nr 2185/9620

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) może prowadzić 
dochodzenia administracyjne, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 
finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921

Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 
(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
informować Komisję o wykrytych 
nieprawidłowościach, w tym nadużyciach 
finansowych, oraz o działaniach 
następczych, a także o działaniach 
podjętych w następstwie dochodzeń 
prowadzonych przez OLAF.

więcej, zgodnie z rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/201318 i rozporządzeniem 
(WE, Euratom) nr 2988/9519 i nr 2185/9620

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) może prowadzić 
dochodzenia administracyjne, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, w celu 
ustalenia, czy miały miejsce nadużycie 
finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie, naruszające interesy 
finansowe Unii. Zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) 2017/193921

Prokuratura Europejska może prowadzić 
dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe 
i inne przestępstwa naruszające interesy 
finansowe Unii, jak przewidziano 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/137122 w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa 
karnego nadużyć na szkodę interesów 
finansowych Unii. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić niezbędne środki 
w celu zagwarantowania, że każda osoba 
lub podmiot, które otrzymują środki 
finansowe Unii, w pełni współpracują 
w celu ochrony interesów finansowych 
Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp 
Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF), Prokuraturze Europejskiej 
(EPPO) i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, 
aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały tym organom równoważne 
prawa. Państwa członkowskie powinny 
szczegółowo informować Komisję o
wykrytych nieprawidłowościach, w tym 
nadużyciach finansowych, oraz o
działaniach następczych, a także o
działaniach podjętych w następstwie 
dochodzeń prowadzonych przez OLAF i w 
stosownych przypadkach o powodach 
niepodjęcia działań w związku z 
dochodzeniami prowadzonymi przez 
OLAF. Państwa członkowskie, które nie 
uczestniczą we wzmocnionej współpracy w 
zakresie Prokuratury Europejskiej, 
powinny szczegółowo informować 
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Komisję o ściganiu wykrytych przypadków 
nadużyć, a w stosownych przypadkach o 
współpracy z Eurojustem w sprawach 
wchodzących w zakres kompetencji 
Prokuratury Europejskiej.

_________________ _________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przepisy finansowe na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMR), Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji (FAMI), Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (IZGW) („fundusze”);
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „stosowne zalecenia dla 
poszczególnych krajów” oznaczają 
zalecenia Rady przyjęte zgodnie z art. 121 
ust. 2 i art. 148 ust. 4 TFUE odnoszące się 
do wyzwań strukturalnych, które należy 
podjąć w ramach wieloletnich inwestycji, 
które to inwestycje są objęte zakresem 
interwencji funduszy określonym 
w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy, zalecenia w 
ramach rozporządzenia Rady (UE) nr 
1053/20131a, jak również stosowne 
zalecenia przyjęte zgodnie z art. [XX] 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) [nr rozporządzenia w sprawie 
zarządzania unią energetyczną];

__________________

1a Rozporządzenie Rady (UE) nr 
1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w 
sprawie ustanowienia mechanizmu oceny 
i monitorowania w celu weryfikacji 
stosowania dorobku Schengen oraz 
uchylenia decyzji komitetu wykonawczego 
z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej 
utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i 
Wprowadzania w Życie Dorobku 
Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

Uzasadnienie

Dotyczy FBW.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE627.729v02-00 24/55 AD\1169646PL.docx

PL

2a) „uwzględnianie aspektu płci” 
oznacza dwojakie podejście, polegające 
zarówno na systematycznym 
uwzględnianiu aspektów płci na 
wszystkich etapach procesu 
programowania i wdrażania, jak i na 
dodatkowych działaniach szczegółowych. 
Metody sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci można 
stosować w celu uwzględnienia zasady 
równouprawnienia płci podczas 
przygotowywania i wdrażania programów;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) bardziej sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, spójniejsza Europa o
silniejszym wymiarze społecznym –
wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i walka w szczególności z 
nierównością, ubóstwem, marginalizacją 
społeczną i bezrobociem;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu” w państwach członkowskich 
i regionach – cel wspierany z EFRR, EFS+ 
oraz Funduszu Spójności; oraz

a) „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 
oraz zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu” w
państwach członkowskich i regionach – cel 
wspierany z EFRR, EFS+ oraz Funduszu 
Spójności; oraz

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają koordynację, 
komplementarność i spójność funduszy 
z innymi unijnymi instrumentami takimi 
jak Program wspierania reform, w tym 
z Narzędziem Realizacji Reform oraz 
Instrumentem Wsparcia Technicznego, 
unijnymi ramami dotyczącymi krajowych 
strategii integracji Romów w okresie po 
2020 r. itp. Optymalizują mechanizmy 
koordynacji pomiędzy odpowiedzialnymi 
podmiotami, aby uniknąć powielania
działań w trakcie planowania i realizacji.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 
równość szans i niedyskryminacja

1. Wszystkie fundusze w ramach 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów zapewniają równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny. Aspekt płci powinien być 
uwzględniany we wszystkich wymiarach 
oraz na wszystkich etapach programu.

2. W ramach programu wspiera się 
również równe szanse dla wszystkich, bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, wyznanie lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek, 
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową na wszystkich etapach 
przygotowania, realizacji, monitorowania 
i oceny.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 41
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do celów FAMI i IZGW państwa 
członkowskie zapewniają ponadto, aby 
partnerstwo obejmowało odpowiednie 
organizacje międzynarodowe.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie wykluczenia organizacji międzynarodowych: Sprawozdawca uznaje znaczenie 
organizacji międzynarodowych we wdrażaniu FAMI, ale partnerstwo wyraźnie dotyczy 
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„władz regionalnych i lokalnych” (zob. zdanie pierwsze). Bardziej istotne wydaje się 
zaangażowanie organizacji międzynarodowych w przygotowanie konkretnych programów 
zamiast partnerstwa, które obejmuje wszystkie fundusze w ramach RWP.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a

Przestrzeganie praw podstawowych

W procesie wdrażania funduszy państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają 
poszanowanie praw podstawowych oraz 
przestrzeganie Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b

Propagowanie równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Państwa członkowskie i Komisja dążą do 
eliminowania nierówności i dokładają 
starań, by równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i 
perspektywy płci brano pod uwagę i 
propagowano w całym procesie 
przygotowywania i wdrażania programów, 
również w odniesieniu do monitorowania, 
sprawozdawczości i oceny. Z funduszu nie 
wspiera się działań przyczyniających się 
do jakiejkolwiek formy segregacji.

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dla każdego z wybranych celów 
polityki każdego funduszu –
podsumowanie działań i środków 
mających na celu zapewnienie równości, 
integracji społecznej i niedyskryminacji 
(zarówno pod względem społecznym, jak i 
geograficznym);

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) działania podjęte w celu 
zaangażowania odnośnych partnerów, o 
których mowa w art. 6;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu umowy partnerstwa, jeżeli 
Komisja zgłosiła uwagi, i uwzględnienia te 
uwagi.

Uzasadnienie

Jeżeli Komisja nie przedstawi uwag, nie ma potrzeby dokonywania przeglądu.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

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

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

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
informacji, o której mowa w ust. 3, 
Komisja dokonuje oceny i powiadamia 
państwo członkowskie o jej wynikach.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wskaźniki produktu i wskaźniki 
rezultatu powiązane z celami 
szczegółowymi określonymi 
w rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy;

a) weryfikowalne i podlegające 
kontroli wskaźniki produktu i wskaźniki 
rezultatu powiązane z celami 
szczegółowymi określonymi w
rozporządzeniach dotyczących 
poszczególnych funduszy;

Uzasadnienie

Niezależne osoby trzecie powinny być w stanie weryfikować i kontrolować wskaźniki 
efektywności.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek Komisji państwo 
członkowskie udostępnia wspomniane 
wyżej metody.

2. Na wniosek Komisji państwo 
członkowskie przedstawia jej dostępne
metody. Komisja może proponować 
zmiany tych metod, które są brane pod 
uwagę przez państwo członkowskie.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł II – rozdział 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania związane z należytym 
zarządzaniem gospodarczym

Działania związane z należytym 
zarządzaniem gospodarczym i 
poszanowaniem praworządności

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Działania łączące skuteczność funduszy z 
poszanowaniem praworządności

1. W przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w danym 
państwie członkowskim Unia podejmuje 
środki, aby chronić swój budżet.

2. Takie środki przyjmuje się zgodnie z 
rozporządzeniem xxx/xxx w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy program zawiera strategię 
dotyczącą wkładu programu do osiągania 
celów polityki i do informowania 
o rezultatach.

1. Każdy program zawiera strategię 
dotyczącą wkładu programu do osiągania 
celów polityki poszczególnych funduszy i 
do informowania o rezultatach.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Programy wspierane z EFRR, EFS+ 
i Funduszu Spójności składają się z
priorytetów. Każdy priorytet odnosi się do 
pojedynczego celu polityki lub do pomocy 
technicznej. Priorytet odnoszący się do 
celu polityki obejmuje co najmniej jeden 
cel szczegółowy. Do tego samego celu 
polityki może odnosić się więcej niż jeden 
priorytet.

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podsumowanie głównych wyzwań 
przy uwzględnieniu:

a) podsumowanie głównych wyzwań 
przy uwzględnieniu odpowiednio do 
przypadku:

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) w przypadku programów 
wspieranych z FAM, FBW i IZGW –

(vii) na zasadzie odstępstwa od art. 17 
ust. 3 pkt (i) – (vi), w przypadku 
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postępów we wdrażaniu odnośnego 
dorobku prawnego UE i planów działania;

programów wspieranych z FAM, FBW i 
IZGW – postępów we wdrażaniu 
odnośnego dorobku prawnego UE i planów 
działania oraz zidentyfikowanych 
niedociągnięć;

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) działania gwarantujące równość, 
włączenie społeczne i niedyskryminację 
(zarówno pod względem społecznym, jak i 
geograficznym);

Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) działania podejmowane w celu 
zaangażowania właściwych partnerów, 
o których mowa w art. 6, w przygotowanie 
programu, oraz rolę takich partnerów we 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
programu;

g) działania podejmowane w celu 
zaangażowania właściwych partnerów, o
których mowa w art. 6, w przygotowanie 
programu, oraz rolę takich partnerów we 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie
programu, a także informacje, czy i w 
jakim stopniu uwzględniono uwagi tych 
partnerów w procesie opracowywania
programu;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) działania podjęte w celu 
uwzględnienia aspektu płci;
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w stosownych przypadkach 
uzasadnienie wsparcia operacyjnego, 
działań szczególnych, pomocy 
w sytuacjach nadzwyczajnych i działań, 
o których mowa w art. [16 i 17] 
rozporządzenia w sprawie FAM;

d) w stosownych przypadkach 
uzasadnienie wsparcia operacyjnego 
i działań, o których mowa w art. [16 i 17] 
rozporządzenia w sprawie FAMI;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli Komisja zgłosiła uwagi, 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
programu i uwzględnia te uwagi.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli Komisja zgłosiła uwagi, 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
zmienionego programu i uwzględnia te 
uwagi.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ca) umożliwiał społecznościom 
lokalnym opracowanie długoterminowych 
strategii i rozwiązań odnośnie do 
głównych wyzwań, przed którymi stoją;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) rozwijanie zdolności podmiotów 
lokalnych do opracowywania i wdrażania 
operacji, w tym rozwijania ich zdolności 
kierowania projektami;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Z inicjatywy państwa 
członkowskiego fundusze mogą wspierać 
działania, które mogą dotyczyć 
poprzednich i kolejnych okresów 
programowania, niezbędne do skutecznego 
zarządzania takimi funduszami i ich 
wykorzystania oraz do budowania 
zdolności partnerów, o których mowa w 
art. 6.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odsetek zwracanych funduszy na 
pomoc techniczną wynosi:

2. Na podstawie porozumienia 
między Komisją a państwem 
członkowskim, odsetek zwracanych 
funduszy na pomoc techniczną może zostać 
ustalony w wysokości do:
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) w przypadku wsparcia z FAMI, 
FBW i IZGW: 7 %.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy komitet monitorujący 
przyjmuje swój regulamin.

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

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
wszystkich kwestii mających wpływ na 
postępy w osiąganiu celów programu.

3. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku i dokonuje 
przeglądu wszystkich kwestii mających 
wpływ na postępy w osiąganiu celów 
programu.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O składzie komitetu monitorującego 
decyduje państwo członkowskie, które

Państwo członkowskie przedstawia 
propozycję składu komitetu 
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zapewnia zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli stosownych organów 
państwa członkowskiego i instytucji 
pośredniczących oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 6.

monitorującego i zapewnia zrównoważoną 
reprezentację przedstawicieli stosownych 
organów państwa członkowskiego i
instytucji pośredniczących, uwzględniając 
konieczność zapewnienia równowagi płci i 
różnorodności, oraz przedstawicieli 
partnerów, o których mowa w art. 6. W 
komitecie monitorującym należy zapewnić 
równowagę płci oraz odpowiednią 
reprezentację mniejszości i innych 
wykluczonych grup. Komitety 
monitorujące są zatwierdzane Komisję.

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku nieprawidłowości w 
składzie lub w pracach komitetu 
monitorującego Komisja zawiesza 
komitet.

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w stosownych przypadkach postępy 
w budowaniu zdolności administracyjnych 

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

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komitet monitorujący może 
zaproponować instytucji zarządzającej 
obszary interwencji zgłoszone przez 
członków komitetu monitorującego.

Poprawka 80

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wszystkie decyzje i dokumenty 
potwierdzające komitetu monitorującego 
publikuje się na stronie internetowej, o 
której mowa w art. 44 ust. 1.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku programów 
wspieranych z FAM, FBW i IZGW co 
najmniej dwa razy w okresie 
programowania organizowane jest 
spotkanie w sprawie przeglądu.

skreśla się

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Roczny przegląd realizacji celów 
jest udostępniany Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wartości wskaźników rezultatu i
wskaźników produktu dla wybranych 
operacji oraz wartości uzyskane w wyniku 
operacji, w stosownych przypadkach 
podawane z podziałem na płeć.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Instytucja zarządzająca publikuje 
wszystkie dane przekazane Komisji na 
stronie internetowej, o której mowa 
w art. 44 ust. 1.

5. Instytucja zarządzająca publikuje 
wszystkie dane przekazane Komisji na 
stronie internetowej, o której mowa 
w art. 44 ust. 1. W przeciwnym razie 
Komisja może na wniosek ujawnić dane 
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osobom lub organizacjom.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Końcowe sprawozdanie z realizacji 
uwzględnia problematykę płci oraz 
zawiera rozdział poświęcony kwestii 
równouprawnienia płci.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą 
przeprowadzić oceny ex ante, aby 
poprawić jakość projektowania każdego 
programu.

Poprawka 89
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
integracyjnego i niedyskryminacyjnego 
charakteru, wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności i europejskiej wartości dodanej 
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

1. Do końca 2024 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę śródokresową 
skuteczności, wydajności, przydatności, 
spójności, zgodności z dorobkiem 
prawnym UE i europejskiej wartości 
dodanej, z uwzględnieniem równości płci,
każdego funduszu. Komisja może 
wykorzystywać dostępne już wszystkie 
istotne informacje zgodnie z art. [128] 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informowanie obywateli Unii o roli 
osiągnięć dokonanych w ramach funduszy 
za pośrednictwem jednego portalu 
internetowego zapewniającego dostęp do 
wszystkich programów, w których 
uczestniczy dane państwo członkowskie.

b) informowanie obywateli Unii o roli 
osiągnięć dokonanych w ramach funduszy 
zwłaszcza za pośrednictwem jednego 
portalu internetowego zapewniającego 
dostęp do wszystkich programów, a także 
sztandarowych projektów finansowanych 
w ramach tych programów, w których 
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uczestniczy dane państwo członkowskie.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zarządzająca zapewnia, 
aby w ciągu trzech miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje o
programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
działalność, dostępne możliwości 
finansowania, osiągnięcia oraz decyzje i 
dokumenty potwierdzające komitetu 
monitorującego.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w przypadku podmiotów prawnych 
– nazwę wykonawcy.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Beneficjenci i organy wdrażające 
instrumenty finansowe podają informację 
o wsparciu na rzecz operacji z funduszy, 
w tym środków ponownie wykorzystanych 
zgodnie z art. 56, poprzez:

1. Beneficjenci i organy wdrażające 
instrumenty finansowe podają w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego informację o 
wsparciu na rzecz operacji z funduszy, w 
tym środków ponownie wykorzystanych 
zgodnie z art. 56, poprzez:
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wydanie oświadczenia 
podkreślającego wsparcie z funduszy 
w wyraźny sposób w dokumentach 
i materiałach informacyjnych dotyczących 
wykonania operacji, wykorzystywanych 
przez opinię publiczną lub uczestników;

b) wydanie oświadczenia - w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego - podkreślającego 
wsparcie z funduszy w wyraźny sposób w 
dokumentach i materiałach informacyjnych 
dotyczących wykonania operacji, 
wykorzystywanych przez opinię publiczną 
lub uczestników;

Poprawka 97

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przypadku operacji o znaczeniu 
strategicznym i operacji, których łączny 
koszt przekracza 10 000 000 EUR 
zorganizowanie wydarzenia poświęconego 
komunikacji i terminowe zaangażowanie 
Komisji i odpowiedzialnej instytucji 
zarządzającej.

e) w przypadku operacji o znaczeniu 
strategicznym i operacji, których łączny 
koszt przekracza 10 000 000 EUR, 
zorganizowanie skierowanego do szerokiej 
grupy odbiorców wydarzenia 
poświęconego komunikacji i terminowe 
zaangażowanie Komisji i odpowiedzialnej 
instytucji zarządzającej.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli beneficjent nie spełnia 
swoich zobowiązań wynikających z art. 42 

3. Beneficjenci i organy wdrażające 
instrumenty finansowe przedstawiają 
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lub ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, państwo 
członkowskie może zastosować korektę 
finansową poprzez anulowanie do 5 % 
wsparcia z funduszy na daną operację.

Komisji dowody na to, że wypełniają 
swoje zobowiązania wynikające z art. 42 
lub ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. W 
przypadku gdy beneficjenci i organy 
wdrażające instrumenty finansowe nie 
wypełniają swoich zobowiązań, państwo 
członkowskie - z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji - stosuje korektę 
finansową poprzez anulowanie do 5 % 
wsparcia z funduszy na daną operację.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

nadużyć finansowych, oraz sporządzają 
sprawozdania na ten temat. Państwa 
członkowskie w pełni współpracują z 
OLAF oraz, w stosownych przypadkach, z 
Eurojust i Prokuraturą Europejską 
zgodnie z rozporządzeniem xxx/xxx (nowe 
rozporządzenie w sprawie Eurojust) i 
rozporządzeniem (UE) 2017/1939.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie zapewniają 
jakość i wiarygodność systemu 
monitorowania i danych dotyczących 
wskaźników. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby w stosownych 
przypadkach dane były gromadzone w 
podziale na płeć.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 105

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z zastrzeżeniem art. 63 ust. 6 
Komisja zapewnia system rozpatrywania 
skarg, który jest dostępny dla obywateli 
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Unii i zainteresowanych stron na każdym 
etapie przygotowywania i wdrażania 
programów, łącznie z monitorowaniem i 
oceną. Przy opracowywaniu systemu 
rozpatrywania skarg Komisja zapewnia 
jego skuteczne działanie, biorąc pod 
uwagę następujące aspekty:

a) widoczność, aby można było łatwo 
znaleźć informacje,

b) terminowość, aby skargi były 
rozpatrywane na czas,

c) dostępność, w tym propagowanie 
systemu rozpatrywania skarg, w 
szczególności na szczeblu lokalnym i 
regionalnym oraz wśród organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego,

d) udzielanie odpowiedzi, tak aby skarżący 
byli informowani o dopuszczalności ich 
skargi,

e) obiektywność, w szczególności 
niezależność operacyjna od innych 
działów,

f) środek zaradczy, informacje o wyniku 
rozpatrzenia skargi,

g) opcję przeglądu obejmującą sprawy 
rozpatrywane zgodnie z art. 63 ust. 6, w 
przypadku gdy wynik postępowania nie 
satysfakcjonuje skarżącego lub Komisji.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zapewnienia, aby system kontroli i 
kontroli administracyjnych miał na celu 
ułatwianie zaangażowania społeczności 
lokalnej i skutecznego realizowania 
strategii kierowanych przez społeczność;

Poprawka 107
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapewnienia uwzględnienia 
problematyki płci w programie;

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) ocenia zgodność z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej zgodnie 
z pkt 4 noty Komisji (2016/C 269/01) w 
sprawie wytycznych dotyczących 
zapewnienia przestrzegania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej przy 
wdrażaniu europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja audytowa jest 
odpowiedzialna za przeprowadzanie 
audytu systemów, audytu operacji oraz 
audytu sprawozdań finansowych w celu 
dostarczenia Komisji niezależnego 
poświadczenia dotyczącego skutecznego 
funkcjonowania systemów zarządzania 
i kontroli oraz legalności i prawidłowości 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji.

1. Instytucja audytowa jest 
odpowiedzialna za przeprowadzanie 
audytu systemów, audytu operacji, w tym 
kontroli wykonania weryfikujących zasięg 
oddziaływania programów, oraz audytu 
sprawozdań finansowych w celu 
dostarczenia Komisji niezależnego 
poświadczenia dotyczącego skutecznego 
funkcjonowania systemów zarządzania i 
kontroli oraz legalności i prawidłowości 
wydatków ujętych w sprawozdaniu 
finansowym przedłożonym Komisji.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Audyty operacji obejmują również 
realizację operacji związanych z 
osiąganiem integracji i niedyskryminacji 
w odniesieniu do członków grup 
społecznych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Komisja musi przeprowadzić 
dodatkowe weryfikacje po uzyskaniu 
informacji sugerujących, że wydatek ujęty 
we wniosku o płatność może być związany 
z nieprawidłowością.

b) Komisja musi przeprowadzić 
dodatkowe weryfikacje po uzyskaniu
informacji sugerujących, że wydatek ujęty 
we wniosku o płatność może być związany 
z nieprawidłowością lub nadużyciem.

Poprawka 113
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wydatek ujęty we wniosku 
o płatność związany jest 
z nieprawidłowością, która nie została 
skorygowana;

c) wydatek ujęty we wniosku o
płatność związany jest z
nieprawidłowością lub nadużyciem, które
nie zostały skorygowane;

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w razie uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w myśl 
rozporządzenia xxx/xxx w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 91a

Zawieszenie zarządzania dzielonego

1. Komisja zawiesza przepisy państwa 
członkowskiego dotyczące zadań 
wykonawczych powierzonych państwom 
członkowskim w odniesieniu do 
wykonania budżetu w ramach zarządzania 
dzielonego, o których mowa w [art. 62 ust. 
1 lit. b)] [nowego rozporządzenia 
finansowego], w przypadku gdy 
stwierdzono uogólnione braki w zakresie 
praworządności w tym państwie 
członkowskim zgodnie z [art. 5 
rozporządzenia xxx/xxx w sprawie 



AD\1169646PL.docx 53/55 PE627.729v02-00

PL

ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich]. Komisja zarządza 
bezpośrednio odpowiednimi zadaniami 
wykonawczymi, o których mowa w [art. 62 
ust. 1 lit. a)] [nowego rozporządzenia 
finansowego].

2. Komisja odwołuje zawieszenie 
zarządzania dzielonego po tym, jak 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności zostaną w całości 
wyeliminowane.

3. Komisja informuje niezwłocznie 
Parlament Europejski i Radę o wszelkich 
działaniach podjętych zgodnie z ust. 1.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Sformułowanie „Finansowany 
przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” lub 
„Współfinansowany przez UNIĘ 
EUROPEJSKĄ” powinno być zawsze 
zapisywane w całości i umieszczone obok 
symbolu.

1.2. Sformułowanie „Finansowany 
przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” lub 
„Współfinansowany przez UNIĘ 
EUROPEJSKĄ” powinno być zawsze 
zapisywane w całości, w języku 
urzędowym lub językach urzędowych 
państwa członkowskiego i umieszczone 
obok symbolu.
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