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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Dotychczasowy wpływ polityki spójności na rozwój infrastruktury transportowej, a tym 
samym na rozwój społeczno-gospodarczy państw Unii Europejskiej, jest jednoznacznie 
pozytywny. Fundusze europejskie oddziałują w wysokim stopniu na wzrost gospodarczy, 
aktywność inwestycyjną, rynki pracy, a także rozwój jednolitego europejskiego obszaru 
transportu oraz wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarek państw członkowskich. 
Realizacja polityki spójności przyczynia się nie tylko do zmniejszenia dystansu pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi, ale również do ograniczenia różnic rozwojowych 
między regionami.

Wyniki badań wyraźnie wykazują, że to właśnie dzięki funduszom strukturalnym i 
inwestycyjnym następuje przyspieszenie wzrostu PKB oraz konwergencja gospodarek państw 
członkowskich. Fundusze europejskie wywołują również zauważalny wzrost zatrudnienia w 
najsłabiej rozwiniętych regionach i spadek bezrobocia w ujęciu ogólnokrajowym. 

Polityka spójności skutecznie wspiera proces tworzenia nowych miejsc pracy oraz finansuje 
programy podnoszenia kwalifikacji pracowników, co ułatwia adaptację do zmieniających się 
warunków zatrudnienia na rynku pracy. Polityka spójności i jej instrumenty nadal należą do 
najistotniejszych czynników kreowania rozwoju w wielu państwach członkowskich UE, a 
Fundusz Spójności w największym stopniu spośród innych instrumentów finansowych 
przyczynia się do osiągania celów konwergencji, poprzez realizację strategicznych projektów 
w obszarach ochrony środowiska i sieci TEN-T.

W dniu 29 maja 2018 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMiR), a także przepisów finansowych na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(IZGW) i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (FBW) dalej zwane 
rozporządzeniem ramowym. Głównym celem tego aktu jest usprawnienie oraz ujednolicenie 
zasad wykorzystania w latach 2021-2027 funduszy będących w zarządzaniu dzielonym. 

W projekcie rozporządzenia wskazano budżet na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w wysokości 330,6 mld euro. W ramach tej kwoty na Fundusz Spójności 
przewidziano 41,394 mld euro, a w tym 10 mld euro zarezerwowane jest na wykorzystanie w 
ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. 

Stanowisko sprawozdawcy

Z uwagi na wysoce techniczny i szczegółowy charakter nowej propozycji sprawozdawca 
skoncentrował się przede wszystkim na aspektach bezpośrednio dotykających inwestycji 
transportowych.
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Sprawozdawca zgadza się z zasadniczym celem, który stanowił przesłankę do przygotowania 
projektu rozporządzenia ramowego, czyli z potrzebą znacznego ograniczenia zbędnych 
obciążeń administracyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu pewności 
co do legalności i prawidłowości wydatkowania środków. W opinii sprawozdawcy konieczne 
jest uelastycznienie procedur w celu dostosowania zasad korzystania z istniejących 
programów do zmieniających się potrzeb i warunków gospodarczych oraz lepsze 
dopasowanie programów do priorytetów UE.

Sprawozdawca uważa, że nadal istnieją możliwości dokonania uproszczeń i racjonalizacji 
wdrażania, których KE do tej pory nie wykorzystała. Przykładowo, niektóre rozwiązania 
wypracowane podczas ostatniej zmiany rozporządzenia 1303/2013 (tzw. omnibus) nie zostały 
przez KE uwzględnione w przedłożonej propozycji. Ponadto nie wszystkie rozwiązania 
zaproponowane przez KE będą służyły wskazanym powyżej celom.

Odnośnie do środków przeniesionych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”, 
30% tych kwot udostępnia się niezwłocznie wszystkim państwom kohezyjnym na zasadach 
konkurencyjnych, a 70% przeznacza się do podziału na koperty narodowe podczas gdy w 
perspektywie 2014-2020 całość środków FS została przeznaczona na koperty narodowe z 3-
letnim okresem na wykorzystanie w ramach kopert, a dopiero później udostępnienia w trybie 
konkurencyjnym. 

Sprawozdawca nie popiera propozycji natychmiastowego udostępniania 30% zasobów 
przeniesionych z alokacji Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” wszystkim 
państwom członkowskim kwalifikującym się do wsparcia FS. W przekonaniu sprawozdawcy 
cała kwota transferu z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 10 
mld euro powinna zostać podzielona na koperty narodowe proporcjonalnie do wkładu 
poszczególnych państw członkowskich, możliwe do wykorzystania w określonym czasie. 
Takie rozwiązanie funkcjonuje w obecnej perspektywie finansowej i nie ma uzasadnienia 
merytorycznego ani praktycznego dla zmniejszenia puli kopert narodowych do 70 %.

Komisja proponuje również obniżenie poziomu dofinansowania do 70% (z obecnych 85%) w 
przypadku regionów słabiej rozwiniętych, co spowoduje konieczność znacznie większego niż 
obecnie zaangażowania środków krajowych w realizację programów realizowanych w ramach 
środków przeniesionych z funduszu spójności. 

Oznacza to, że duże transportowe inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach 
funduszy przesuniętych z Funduszu Spójności będą wymagały większego wkładu z budżetu 
państwa. Rozwiązanie to uniemożliwi wręcz realizację wielu inwestycji jednocześnie i
wpłynie negatywnie przede wszystkim na inwestycje w sektorze transportu, które są wysoce 
kapitałochłonne i większość z nich nie zostałaby zrealizowana bez dotychczas stosowanego 
współfinansowania. Zaproponowana redukcja poziomu dofinansowania z FS i wzrost 
współfinansowania krajowego nie tylko nie zwiększy poczucia odpowiedzialności państw 
członkowskich, ale zablokuje realizację wielu projektów infrastrukturalnych. 

Komisja Europejska proponuje zastąpienie aktualnie obowiązującej zasady n+3 zasadą n+2. 
Zasada n+3 jest szczególnie korzystna dla skomplikowanych dużych wieloletnich projektów 
inwestycyjnych generujących wysokie wydatki i daje ona potrzebne ramy czasowe, konieczne 
dla wszystkich faz cyklu życia projektów. Do takich projektów zaliczyć należy właśnie 
projekty transportowe. Zasada n+2 nie gwarantuje przyspieszenia procesu inwestycyjnego, a 
jedynie zaostrza sankcje dla państw członkowskich, które nie certyfikują środków w 
odpowiednim tempie. W efekcie dochowanie tempa realizacji programów wyznaczonego 
przez zasadę n+2 może się okazać niemożliwe i państwa utracą znaczącą część alokacji.
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Sprawozdawca wyraża również zaniepokojenie planowaną redukcją środków Funduszu 
Spójności, jak również rezygnacją z zapewnienia 1/3 udziału tego funduszu w alokacji 
ogółem. Alokacja na Fundusz Spójności w perspektywie 2021-2027 została zaproponowana 
na poziomie 41,4 mld euro wobec 75,8 mld euro w obecnej perspektywie, co oznacza realny 
spadek aż o 45%. Jednocześnie dochód narodowy brutto na mieszkańca w państwach 
będących beneficjentami funduszu spójności nie wzrósł w takiej samej skali. Tak znaczna 
redukcja Funduszu Spójności ograniczy możliwość zaspokojenia dużych potrzeb 
inwestycyjnych w podstawową infrastrukturę transportową w państwach kohezyjnych.

Sprawozdawca zgłasza również zastrzeżenia do zaproponowanej w załączniku do 
rozporządzenia listy warunków podstawowych, w szczególności w odniesieniu do sektora 
transportu. Wątpliwości budzi konieczność uwzględniania w dokumencie dotyczącym 
kompleksowego planowania transportu informacji na temat środków budżetowych 
niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji i konserwacji istniejącej i planowanej 
infrastruktury. 

Sprawozdawca wyraża również wątpliwości wobec powiązanie wydatkowania środków UE z 
tzw. praworządnością. Tylko obiektywne, nieupolitycznione i niedyskryminujące kryteria 
mogłyby przynieść w tej kwestii oczekiwane rezultaty. Jednocześnie sprawozdawca zwraca 
uwagę, że przedstawiony przez KE projekt rozporządzenia ws. ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich nie 
spełnia powyższych kryteriów. 

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Należy zwiększyć finansowanie w 
obszarze polityki spójności w latach 2021–
2027 w sposób opisany w rezolucji 
przyjętej przez Parlament Europejski lub 
przynajmniej utrzymać poziom obecnych 
wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dotyczą środków wiążących 
skuteczność funduszy z należytym 
zarządzaniem gospodarczym i ochrony 
budżetu Unii, w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich, gdyż 
poszanowanie dla należytego zarządzania 
gospodarczego i praworządności stanowi 
zasadniczy warunek wstępny należytego i
skutecznego zarządzania finansowaniem 
przez UE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 

(9) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, fundusze 
przyczynią się do uwzględnienia 
sprawiedliwej transformacji energetyki i 
działań w dziedzinie klimatu w celu
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na zmianę klimatu
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UE mają sięgnąć 25 %. w budżecie UE mają sięgnąć co najmniej
25 % w okresie WRF 2021–2027 oraz 
30 % w możliwie najkrótszym terminie, a 
najpóźniej do 2027 r. Między innymi 
poprzez restrukturyzację regionów 
górnictwa węglowego, np. poprzez 
fundusz sprawiedliwej transformacji 
sektora energetycznego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Utrzymuje finasowanie polityki 
spójności w latach 2021-2027 co najmniej 
na poziomie budżetu w okresie 2014-2020, 
co pozwoli na realizację podstawowych 
celów polityki, dużych projektów 
inwestycyjnych oraz w zniwelowaniu 
różnic w poziomie rozwoju między 
regionami.

Poprawka 5

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 konkurencyjna, 
inteligentna i zrównoważona Europa dzięki 
wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, zmniejszeniu 
krajowych i regionalnych asymetrii 
społeczno-gospodarczych oraz wspieraniu 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej;

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b
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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 
czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przystosowania się do zmian 
strukturalnych i zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepiej połączona Europa dzięki 
zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych;

c) bardziej i lepiej połączona Europa 
dzięki zwiększeniu zrównoważonego 
transportu, bezpiecznej i inteligentnej
mobilności, intermodalności, 
interoperacyjności, zwłaszcza w sektorze 
transportu, jak również regionalnych 
połączeń teleinformatycznych, w tym 
zmniejszeniu izolacji regionów najbardziej 
oddalonych poprzez inwestowanie w ich 
dostępność oraz wspieranie ekologicznej 
mobilności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) spójniejsza Europa dzięki wspieraniu 
integracji osób niepełnosprawnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może wdrażać współpracę 
regionów najbardziej oddalonych 
w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg) w ramach 
zarządzania pośredniego.

3. Komisja może wdrażać współpracę 
regionów najbardziej oddalonych w
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (Interreg) w ramach 
zarządzania pośredniego po uprzedniej 
zgodzie stron.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu zgodnie z art. 60 wniosku rozporządzenia UE COM(2018) 374 w 
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” 
(Interreg). 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie przekazuje 
Komisji umowę partnerstwa w momencie 
przedłożenia pierwszego programu lub 
przed jego przedłożeniem.

2. Państwo członkowskie przekazuje 
Komisji umowę partnerstwa w momencie 
przedłożenia pierwszego programu lub 
przed jego przedłożeniem, ale nie później 
niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE627.581v02-00 10/44 AD\1169258PL.docx

PL

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 
przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z narzędzia realizacji funduszu 
InvestEU, biorąc pod uwagę odnośne 
zalecenia dla poszczególnych krajów;

a) wybrane cele polityki wskazujące, 
ze środków których funduszy i w ramach 
jakich programów będą one osiągane, wraz 
z podaniem uzasadnienia, a w stosownych 
przypadkach wraz z uzasadnieniem 
korzystania z narzędzia realizacji funduszu 
InvestEU, biorąc pod uwagę między 
innymi odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ocenia umowę partnerstwa 
i jej zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W swojej ocenie 
Komisja uwzględnia przepisy art. 4 i 8 
oraz, w stosownych przypadkach, odnośne 
zalecenia dla poszczególnych krajów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerstwa przez 
państwo członkowskie.

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerstwa przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W terminie jednego miesiąca 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
umowy partnerstwa, uwzględniając uwagi 
otrzymane od Komisji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia umowy partnerstwa nie 
później niż w terminie czterech miesięcy 
od daty przedłożenia przez państwo 
członkowskie swojej umowy partnerstwa. 
Umowa partnerstwa nie może być 
zmieniana.

4. Komisja przyjmuje decyzję w
drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia umowy partnerstwa nie 
później niż w terminie czterech miesięcy 
od daty pierwszego przedłożenia przez 
państwo członkowskie swojej umowy 
partnerstwa. Umowa partnerstwa nie może 
być zmieniana.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
wykorzystywane w ramach odpowiedniego 
obszaru InvestEU na potrzeby projektów 
realizowanych przez dane państwo 
członkowskie

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 

9. Zakres i poziom zawieszenia 
zobowiązań lub płatności, które ma zostać 
nałożone, jest proporcjonalny, zgodny 
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z zasadą równego traktowania państw
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom gospodarczym lub społecznym.

z zasadą równego traktowania państw 
członkowskich i uwzględniający sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim, w szczególności poziom 
bezrobocia, poziom ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego w stosunku do 
średniej unijnej oraz wpływ takiego 
zawieszenia na gospodarkę tego państwa 
członkowskiego. W sposób szczególny 
brany jest pod uwagę wpływ zawieszeń na 
programy o krytycznym znaczeniu dla 
przeciwdziałania niekorzystnym 
warunkom strukturalnym, gospodarczym 
lub społecznym, jakie występują w 
przypadku regionów najbardziej 
oddalonych.

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Powiązanie polityki spójności z europejskim semestrem nie może 
powodować zawieszenia zobowiązań lub płatności w regionach, w przypadku gdy to państwo 
członkowskie, a nie region, nie spełniło obowiązków.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) związane rodzaje działań, w tym 
wykaz planowanych operacji o znaczeniu 
strategicznym oraz ich zakładany wkład 
w realizację wspomnianych celów 
szczegółowych oraz strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego w stosownych 
przypadkach;

(i) związane rodzaje działań, w tym 
wykaz planowanych operacji o znaczeniu 
strategicznym oraz ich zakładany wkład w
realizację wspomnianych celów 
szczegółowych oraz strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenu morskiego w stosownych 
przypadkach, a także harmonogram;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia 
w szczególności odnośne zalecenia dla 
poszczególnych krajów.

1. Komisja ocenia program i jego 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
i rozporządzeniami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy, a także jego 
spójność z umową partnerstwa. W swojej 
ocenie Komisja uwzględnia przepisy art. 4 
i 8 oraz, w stosownych przypadkach,
odnośne zalecenia dla poszczególnych 
krajów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

2. Komisja może zgłosić swoje uwagi 
w ciągu dwóch miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwo członkowskie dokonuje 
przeglądu programu, uwzględniając uwagi 
otrzymane od Komisji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż 

4. Komisja przyjmuje decyzję w
drodze aktu wykonawczego w sprawie 
zatwierdzenia programu nie później niż w
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w terminie sześciu miesięcy od daty 
przedłożenia programu przez państwo 
członkowskie.

terminie czterech miesięcy od daty
pierwszego przedłożenia programu przez 
państwo członkowskie.

Poprawka 24

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 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W terminie jednego miesiąca 
państwo członkowskie dokonuje przeglądu 
zmienionego programu i uwzględnia uwagi 
otrzymane od Komisji.

Poprawka 26

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 nie później niż cztery miesiące
po ich pierwszym przedłożeniu przez 
państwo członkowskie.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W okresie programowania dla 
regionów najbardziej oddalonych państwo 
członkowskie może dokonać przesunięcia 
kwoty wynoszącej do 10 % początkowej 
alokacji dla danego priorytetu i nie więcej 
niż 5 % budżetu programu na rzecz 
innego priorytetu tego samego funduszu w 
ramach tego samego programu.

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Z tych powodów regiony najbardziej oddalone potrzebują większej 
elastyczności w przesuwaniu funduszy między priorytetami w ramach tego samego programu, 
aby stawić czoła ograniczeniom strukturalnym i niespodziewanym sytuacjom, w szczególności 
klęskom spowodowanym przez zmianę klimatu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku 
wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %;

a) w przypadku wsparcia z EFRR 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” oraz w przypadku 
wsparcia z Funduszu Spójności: 2,5 %; dla 
regionów najbardziej oddalonych 4 %;

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Zwiększone koszty mają również wpływ na zarządzanie programami, ich 
kontrolę i monitorowanie.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku wsparcia z EFS+: 4 % 
i w przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie EFS+: 5 %;

b) w przypadku wsparcia z EFS+: 4 
%, a dla regionów najbardziej oddalonych 
5 %, i w przypadku programów objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) 
rozporządzenia w sprawie EFS+: 5 %;

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Zwiększone koszty mają również wpływ na zarządzanie programami, ich 
kontrolę i monitorowanie.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku wsparcia z EFMR: 6 
%;

c) w przypadku wsparcia z EFMR: 6 
%; dla regionów najbardziej oddalonych 
7 %;

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Zwiększone koszty mają również wpływ na zarządzanie programami, ich 
kontrolę i monitorowanie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zarządzająca przekazuje Komisji 
drogą elektroniczną dane zbiorcze 
dotyczące poszczególnych programów do 

Instytucja zarządzająca przekazuje Komisji 
drogą elektroniczną dane zbiorcze 
dotyczące poszczególnych programów do 



AD\1169258PL.docx 17/44 PE627.581v02-00

PL

dnia 31 stycznia, 31 marca, 31 maja, 31 
lipca, 30 września i 30 listopada każdego 
roku według wzoru podanego w załączniku 
VII.

dnia 31 maja i 30 listopada każdego roku 
według wzoru podanego w załączniku VII.

Uzasadnienie

Zarządzanie programami jest dość złożone i usunięcie którejś z dat pozwoli na uproszczenie 
wdrażania programu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwsze przekazanie danych nastąpi do 
dnia 31 stycznia 2022 r., a ostatnie – do 
dnia 31 stycznia 2030 r.

Pierwsze przekazanie danych nastąpi do 
dnia 31 maja 2022 r., a ostatnie – do dnia 
31 stycznia 2030 r.

Uzasadnienie

Zarządzanie programami jest dość złożone i usunięcie którejś z dat pozwoli na uproszczenie 
wdrażania programu.

Poprawka 33

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 sześciu miesięcy od 
zatwierdzenia programu powstała strona 
internetowa udostępniająca informacje o
programach, za które instytucja 
zarządzająca odpowiada. Takie informacje 
opisują cele poszczególnych programów, 
harmonogram zaproszenia do składania 
wniosków, dostępne możliwości 
finansowania i osiągnięcia.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed przedłożeniem do 
instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu, 
niezależnie od tego, czy dokonano 
wszystkich powiązanych płatności.

6. Operacje nie mogą zostać wybrane 
do wsparcia z funduszy, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed przedłożeniem do 
instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu, 
niezależnie od tego, czy dokonano 
wszystkich powiązanych płatności. 
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
pomocy przewidzianej w art. 21 
rozporządzenia (UE) nr XXX 
(dotyczącego Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego) na pokrycie 
dodatkowych kosztów produktów 
rybołówstwa i akwakultury w regionach 
najbardziej oddalonych oraz do działań 
związanych z dodatkowymi szczególnymi 
alokacjami dla regionów najbardziej 
oddalonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr XXXX (EFRR i Fundusz 
Spójności).

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że niniejszy ustęp nie ma zastosowania do Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego zgodnie z art. 21 wniosku Komisji ani do Funduszu Spójności, w szczególności w 
przypadku dodatkowych szczególnych alokacji dla regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwa z państw trzecich mogą 
tylko wtedy brać udział w przetargach 
dotyczących projektów finansowanych 
przez UE, gdy również przedsiębiorstwa z 
UE mają możliwość udziału w 
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przetargach publicznych w państwach 
pochodzenia tych przedsiębiorstw.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61a

Pomoc państwa

Uważa się, że działania finansowane w 
ramach programów objętych niniejszym 
rozporządzeniem są zgodne z przepisami 
Unii dotyczącymi pomocy państwa.

Uzasadnienie

Ta automatyczna zgodność przyczyni się do sprawniejszego zarządzania programami.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy określający format, który ma 
być stosowany do celów zgłaszania 
nieprawidłowości, zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego artykułu.

11. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy określający format, który ma 
być stosowany do celów zgłaszania 
nieprawidłowości, zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 109 ust. 2, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków
oraz zasad wykonywania niniejszego 
artykułu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Na wszystkich etapach procedury są 
wdrażane z wykorzystaniem e-usług i są w 
pełni przejrzyste.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) 2027-2029: 3 %

Uzasadnienie

Art. 349 TFUE nadaje szczególny charakter regionom najbardziej oddalonym ze względu na 
ich strukturalną sytuację społeczną i gospodarczą, która powoduje ograniczenia i zwiększa 
koszty ich rozwoju. Utrzymanie obecnych stawek płatności zaliczkowych przewidzianych w 
art. 134 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 jest niezbędne do wdrożenia programów.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 330 624 388 630 według 

Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dostępne na 
zobowiązanie budżetowe na okres 2021–
2027 wynoszą 372 197 000 000 EUR
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cen z 2018 r. według cen z 2018 r.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97,5 % zasobów ogólnych (tj. na 
łączną kwotę 322 194 388 630 EUR) 
i przydziela się w następujący sposób:

1. Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz 
zatrudnienia i wzrostu” ustala się na 
poziomie 97,5 % zasobów ogólnych i 
przydziela się w następujący sposób:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 61,6 % (tj. łączna kwota 
198 621 593 157 EUR) dla regionów 
słabiej rozwiniętych;

a) 61,6 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 14,3 % (tj. łączna 
kwota 45 934 516 595 EUR) dla regionów 
w okresie przejściowym;

b) 14,3 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 10,8 % (tj. łączna c) 10,8 % dla regionów lepiej 
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kwota 34 842 689 000 EUR) dla regionów 
lepiej rozwiniętych;

rozwiniętych;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 12,8 % (tj. łączna kwota 
41 348 556 877 EUR) dla państw 
członkowskich otrzymujących wsparcie 
z Funduszu Spójności;

d) 12,8 % dla państw członkowskich 
otrzymujących wsparcie z Funduszu 
Spójności;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), przydzielona do
EFS+ wynosi 376 928 934 EUR.

Do kwoty dodatkowego finansowania dla 
regionów najbardziej oddalonych, o której 
mowa w ust. 1 lit. e), dodaje się w ramach
EFS+ pulę środków finansowych 
wynoszącą 376 928 934 EUR.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie z art. 5 ust. 2 wniosku w sprawie rozporządzenia (UE) dotyczącego 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej 2 lata przed ogłoszeniem 
zaproszenia do składania wniosków w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
Komisja informuje Parlament i państwa 
członkowskie o wysokości i kryteriach.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30 % zasobów przeniesionych do 
instrumentu „Łącząc Europę” zostaje 
niezwłocznie po przesunięciu 
udostępnione wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [nowe 
rozporządzenie w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

skreśla się

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa w akapicie 
pierwszym, mają zastosowanie przepisy 
dotyczące sektora transportu na mocy 
rozporządzenia (UE) [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”]. Do dnia 31 grudnia 
2023 r. wybór projektów kwalifikujących 
się do finansowania odbywa się 
z zachowaniem krajowych alokacji 
w ramach Funduszu Spójności
w odniesieniu do 70 % środków 
przeniesionych do instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Do specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa w akapicie 
pierwszym, mają zastosowanie przepisy 
dotyczące sektora transportu na mocy 
rozporządzenia (UE) [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”]. Do dnia 31 grudnia 
2022 r. wybór projektów kwalifikujących 
się do finansowania odbywa się z
zachowaniem krajowych alokacji w
ramach Funduszu Spójności.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 4 – akapit 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2024 r. zasoby 
przeniesione do instrumentu „Łącząc 
Europę”, które nie zostały wykorzystane na 
zobowiązania podjęte dla projektów 
dotyczących infrastruktury transportowej, 
są udostępniane wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

Od dnia 1 stycznia 2023 r. zasoby 
przeniesione do instrumentu „Łącząc 
Europę”, które nie zostały wykorzystane na 
zobowiązania podjęte dla projektów 
dotyczących infrastruktury transportowej, 
są udostępniane wszystkim państwom 
członkowskim kwalifikującym się do 
finansowania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) [numer nowego 
rozporządzenia w sprawie instrumentu 
„Łącząc Europę”].

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 2,5 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe 
z funduszy na okres 2021–2027 (tj. 
w łącznej kwocie 8 430 000 000 EUR).

7. Zasoby na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) ustala 
się na poziomie 3 % zasobów ogólnych 
dostępnych na zobowiązania budżetowe z 
funduszy na okres 2021–2027 (tj. w łącznej 
kwocie 10 116 000 000 EUR).

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w wysokości nie więcej niż 15 % 
łącznych alokacji dla słabiej rozwiniętych 
regionów do regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych oraz z regionów w okresie 
przejściowym do regionów lepiej 
rozwiniętych;

skreśla się
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Uzasadnienie

Realokacja środków z regionów mniej rozwiniętych do regionów dobrze rozwiniętych nie 
odpowiada duchowi polityki spójności.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 70 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

a) 85 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 55 % dla regionów w okresie 
przejściowym;

b) 60% dla regionów w okresie 
przejściowym;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 40 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

c) 50 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 

Stopa współfinansowania dla Funduszu 
Spójności na poziomie każdego priorytetu 
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nie przewyższa 70 %. nie przewyższa 85 %.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 70 %.

Stopa współfinansowania dla programów 
Interreg nie przekracza 85 %.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela 1: Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – Cel polityki 2

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem

024
Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty 
demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia

100 % 40 %

025
Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100 % 40 %

026
Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100 % 40 %

027
Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi stanowiące 
przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na 
zmiany klimatu

100 % 40 %

028 Energia odnawialna: wiatrowa 100 % 40 %

029 Energia odnawialna: słoneczna 100 % 40 %

030 Energia odnawialna: z biomasy 100 % 40 %

031 Energia odnawialna: morska 100 % 40 %

032 Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna) 100 % 40 %

033
Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w 
tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi składowanie

100 % 40 %

034 Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze i chłodnicze 100 % 40 %

035 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, oraz 

100 % 100 
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zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

%

036

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: pożarów, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

100 %
100 
%

037

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: innych, np. erozji 
i susz, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów 
zarządzania klęskami i katastrofami)

100 %
100 
%

038

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. 
trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. 
awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, 
w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy 
i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

0 %
100 
%

039
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów 
ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz 
efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę pitną)

0 %
100 
%

040
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym 
gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne środki przystosowania 
się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków)

40 %
100 
%

041 Odbieranie i oczyszczanie ścieków 0 %
100 
%

042
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: środki 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji, 
segregacji, recyklingu

0 %
100 
%

043
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: mechaniczno-
biologicznego przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne

0 %
100 
%

044
Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub 
niebezpiecznymi

0 %
100 
%

045
Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako 
surowców

0 %
100 
%

046
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych 
gruntów

0 %
100 
%

047
Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów w MŚP

40 % 40 %

048 Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę jakości powietrza. 40 %
100 
%

049 Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 40 % 100 
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2000 %

050 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura 40 %
100 
%

Poprawka

Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania 
ryzyku i zarządzania ryzykiem

024
Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty 
demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia

100 % 40 %

025
Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100 % 40 %

026
Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100 % 40 %

027
Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi stanowiące 
przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na 
zmiany klimatu

100 % 40 %

027a
Wsparcie dla przedsiębiorstw, w których wprowadzane są zmiany 
strukturalne, w celu promowania gospodarki niskoemisyjnej i 
niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej

100% 40%

028 Energia odnawialna: wiatrowa 100 % 40 %

029 Energia odnawialna: słoneczna 100 % 40 %

030 Energia odnawialna: z biomasy 100 % 40 %

031 Energia odnawialna: morska 100 % 40 %

032 Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna) 100 % 40 %

033
Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w 
tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi składowanie

100 % 40 %

034 Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze i chłodnicze 100 % 40 %

035

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

100 %
100 
%

036

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 
zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: pożarów, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, 
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania 
klęskami i katastrofami)

100 %
100
%

037 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed 100 % 100 
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zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: innych, np. erozji 
i susz, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów 
zarządzania klęskami i katastrofami)

%

038

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. 
trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. 
awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, 
w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy 
i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

0 %
100 
%

039
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów 
ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz 
efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę pitną)

0 %
100 
%

040
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym 
gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne środki przystosowania 
się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków)

40 %
100 
%

041 Odbieranie i oczyszczanie ścieków 0 %
100 
%

042
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: środki 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji, 
segregacji, recyklingu

0 %
100 
%

043
Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: mechaniczno-
biologicznego przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne

0 %
100 
%

044
Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub 
niebezpiecznymi

0 %
100 
%

045
Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako 
surowców

0 %
100 
%

046
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych 
gruntów

0 %
100 
%

046 a Rekultywacja regionów górniczych 0 %
100 
%

047
Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego 
wykorzystywania zasobów w MŚP

40 % 40 %

048 Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę jakości powietrza. 40 %
100 
%

049
Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 
2000

40 %
100 
%

050 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura 40 %
100 
%

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – tabela 1: Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji – Cel polityki 3

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki 3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń teleinformatycznych

051
TIK: sieci szerokopasmowe o bardzo wysokiej przepustowości (sieć 
szkieletowa/ dosyłowa)

0 % 0 %

052

TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla wielu lokali 
mieszkalnych)

0 % 0 %

053
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla domów i przedsiębiorstw) 

0 % 0 %

054
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do stacji 
bazowej zaawansowanych urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej) 

0 % 0 %

055
TIK: inne rodzaje infrastruktury TIK (w tym zasoby lub wyposażenie 
komputerowe o dużej skali, centra danych, czujniki i inne urządzenia 
bezprzewodowe)

0 % 0 %

056 Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa 0 % 0 %

057 Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa 0 % 0 %

058
Nowo wybudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową 
i węzłami TEN-T

0 % 0 %

059
Nowo wybudowane inne drogi krajowe, regionalne i lokalne drogi 
dojazdowe

0 % 0 %

060
Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć 
bazowa

0 % 0 %

061
Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć 
kompleksowa

0 % 0 %

062
Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi 
krajowe, regionalne lub lokalne)

0 % 0 %

063 Cyfryzacja w transporcie: drogi 40 % 0 %

064 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa 100 % 40 %

065 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa 100 % 40 %

066 Inne nowo wybudowane linie kolejowe 100 % 40 %

067
Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 
bazowa

0 % 40 %

068 Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 0 % 40 %
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kompleksowa

069 Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe 0 % 40 %

070 Cyfryzacja w transporcie: kolej 40 % 0 %

071 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 0 % 40 %

072 Tabor kolejowy 40 % 40 %

073 Infrastruktura na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

074 Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

075 Infrastruktura przeznaczona dla rowerów 100 %
100 
%

076 Cyfryzacja w transporcie miejskim 40 % 0 %

077 Infrastruktura paliw alternatywnych 100 % 40 %

078 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 40 % 40 %

079 Transport multimodalny (nie w zastosowaniu miejskim) 40 % 40 %

080 Porty morskie (sieci TEN-T) 40 % 0 %

081 Inne porty morskie 40 % 0 %

082 Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T) 40 % 0 %

083 Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne) 40 % 0 %

084 Cyfryzacja w transporcie: inne rodzaje transportu 40 % 0 %

Poprawka

Cel polityki 3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń teleinformatycznych

051
TIK: sieci szerokopasmowe o bardzo wysokiej przepustowości (sieć 
szkieletowa/ dosyłowa)

100 % 0 %

052

TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla wielu lokali 
mieszkalnych)

100 % 0 %

053
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu 
dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla domów i przedsiębiorstw) 

100 % 0 %

054
TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna 
pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do stacji 
bazowej zaawansowanych urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej) 

100 % 0 %

055
TIK: inne rodzaje infrastruktury TIK (w tym zasoby lub wyposażenie 
komputerowe o dużej skali, centra danych, czujniki i inne urządzenia 
bezprzewodowe)

100 % 0 %
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056 Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć bazowa 50 % 0 %

057
Nowo wybudowane autostrady, mosty i drogi TEN-T – sieć 
kompleksowa

50 % 0 %

058
Nowo wybudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową 
i węzłami TEN-T

50 % 0 %

059
Nowo wybudowane inne drogi krajowe, regionalne i lokalne drogi 
dojazdowe

0 % 0 %

059a
Kontrola i modernizacja istniejących mostów i tuneli drogowych ze 
względów bezpieczeństwa

0 % 0 %

060
Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T –
sieć bazowa

0 % 0 %

061
Przebudowane lub zmodernizowane autostrady, mosty i drogi TEN-T –
sieć kompleksowa

0 % 0 %

062
Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi 
krajowe, regionalne lub lokalne)

0 % 0 %

063 Cyfryzacja w transporcie: drogi 100 % 0 %

064 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa 100 % 40 %

065 Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa 100 % 40 %

066 Inne nowo wybudowane linie kolejowe 100 % 40 %

067
Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 
bazowa

100 % 40 %

068
Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć 
kompleksowa

100 % 40 %

068 a
Przywrócenie transgranicznych regionalnych połączeń kolejowych, z 
których przestano korzystać lub w przypadku których zdemontowano 
infrastrukturę (brakujące połączenia)

0 % 0 %

069 Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe 100 % 40 %

069 a Przebudowane lub zmodernizowane porty lotnicze

069 b
Kontrola i modernizacja istniejących mostów i tuneli kolejowych ze 
względów bezpieczeństwa 

0 % 0 %

070 Cyfryzacja w transporcie: kolej 100 % 0 %

071 Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) 100 % 40 %

071 a System informacji żeglugi rzecznej (River Information System – RIS)

072 Tabor kolejowy 40 % 40 %

073 Infrastruktura na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

074 Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej 100 % 40 %

075 Infrastruktura przeznaczona dla rowerów i pieszych 100 %
100 
%
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076 Cyfryzacja w transporcie miejskim 100 %
100
%

077 Infrastruktura paliw alternatywnych 100 %
100 
%

078 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 100 %
100 
%

079 Transport multimodalny (nie w zastosowaniu miejskim) 100 %
100 
%

079 a
Systemy współdzielonej mobilności połączone z transportem 
publicznym na obszarach wiejskich

0 % 0 %

080 Porty morskie (sieci TEN-T) 40 % 0 %

081 Inne porty morskie 40 % 0 %

081 a
Transgraniczna żegluga morska bliskiego zasięgu na autostradach 
morskich

0 % 0 %

082 Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T) 40 % 0 %

083 Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne) 40 % 0 %

084 Cyfryzacja w transporcie: inne rodzaje transportu 100 %
100 
%

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – punkt 2 – wiersz 4

Tekst proponowany przez Komisję

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

EFRR i Fundusz 
Spójności: 2.4 
Wspieranie działań w 
zakresie dostosowania 
do zmiany klimatu, 
zapobiegania ryzyku i 
odporności na klęski 
żywiołowe

Skuteczne ramy 
zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi.

Gotowy jest krajowy 
lub regionalny plan 
zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi, zgodne 
z istniejącymi 
strategiami 
dostosowywania się 
do zmiany klimatu, 
i obejmuje on:

1. Opis głównych 
zagrożeń, ocenionych 
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zgodnie 
z postanowieniami 
art. 6 lit. a) decyzji 
nr 1313/2013/UE, 
odzwierciedlający 
zagrożenia aktualne 
i długofalowe (25–35 
lat). Ocena opiera się 
– w przypadku ryzyka 
związanego 
z klimatem –na 
prognozach 
i scenariuszach 
w zakresie zmian 
klimatu

2. Opis środków 
w zakresie 
zapobiegania klęskom 
żywiołowym, 
gotowości 
i reagowania na nie 
w celu rozwiązania 
głównych 
zidentyfikowanych 
zagrożeń. 
Priorytetowe 
traktowanie tych 
środków zależy od 
ryzyka z nimi 
związanego i ich 
wpływu na 
gospodarkę, braków w 
zdolnościach3, 
wydajności i 
skuteczności, przy 
uwzględnieniu 
ewentualnych 
rozwiązań 
alternatywnych

3. Informacje na 
temat zasobów 
i mechanizmów 
budżetowych 
i finansowania 
dostępnych na 
pokrycie kosztów 
operacyjnych 
i kosztów utrzymania 
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związanych 
z zapobieganiem 
klęskom żywiołowym 
oraz gotowości 
i reagowania na nie

__________________

1 Jak stwierdzono w ocenie zdolności zarządzania ryzykiem wymaganej na mocy art. 6 lit. c) 
decyzji nr 1313/2013

Poprawka

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

EFRR i Fundusz 
Spójności: 2.4 
Wspieranie działań w 
zakresie dostosowania 
do zmiany klimatu i 
zmian strukturalnych, 
zapobiegania ryzyku i 
odporności na klęski 
żywiołowe

Skuteczne ramy 
zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi.

Gotowy jest krajowy 
lub regionalny plan 
zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami 
żywiołowymi, zgodne 
z istniejącymi 
strategiami 
dostosowywania się 
do zmiany klimatu, 
i obejmuje on:

1. Opis głównych 
zagrożeń, ocenionych 
zgodnie 
z postanowieniami 
art. 6 lit. a) decyzji 
nr 1313/2013/UE, 
odzwierciedlający 
zagrożenia aktualne 
i długofalowe (25–35 
lat). Ocena opiera się 
– w przypadku ryzyka 
związanego 
z klimatem –na 
prognozach 
i scenariuszach
w zakresie zmian 
klimatu

2. Opis środków 
w zakresie 
zapobiegania klęskom 
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żywiołowym, 
gotowości 
i reagowania na nie 
w celu rozwiązania 
głównych 
zidentyfikowanych 
zagrożeń. 
Priorytetowe 
traktowanie tych 
środków zależy od 
ryzyka z nimi 
związanego i ich 
wpływu na 
gospodarkę, braków w 
zdolnościach3, 
wydajności i 
skuteczności, przy 
uwzględnieniu 
ewentualnych 
rozwiązań 
alternatywnych

3. Informacje na 
temat zasobów 
i mechanizmów 
budżetowych 
i finansowania 
dostępnych na 
pokrycie kosztów 
operacyjnych 
i kosztów utrzymania 
związanych 
z zapobieganiem 
klęskom żywiołowym 
oraz gotowości 
i reagowania na nie

__________________

1 Jak stwierdzono w ocenie zdolności zarządzania ryzykiem wymaganej na mocy art. 6 lit. c) 
decyzji nr 1313/2013

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela – punkt 3 – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

3. Lepiej połączona EFRR i Fundusz Kompleksowe Gotowe jest 
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Europa dzięki 
zwiększeniu 
mobilności 
i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń 
teleinformatycznych

Spójności: planowanie transportu 
na odpowiednim 
poziomie

multimodalne 
tworzenie map 
istniejącej 
i planowanej 
infrastruktury 
do 2030 r., które:

3.2 Rozwój 
zrównoważonej, 
inteligentnej, 
bezpiecznej
i intermodalnej sieci 
TEN-T odpornej na 
zmianę klimatu

1. Zawiera 
uzasadnienie 
ekonomiczne 
planowanych 
inwestycji, poparte 
solidną analizą 
zapotrzebowania 
i modeli przepływów 
transportowych, które 
powinny uwzględniać 
spodziewany wpływ 
liberalizacji kolei

2. Odzwierciedla 
plany ochrony 
powietrza, 
z uwzględnieniem 
w szczególności 
krajowych 
odchodzenia od paliw 
kopalnych

3. Obejmuje 
inwestycje 
w korytarze sieci 
bazowej TEN-T 
zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu 
(UE) nr 1316/2013, 
zgodnie 
z odpowiednimi 
planami prac TEN-T

4. W przypadku 
inwestycji poza 
podstawową siecią 
TEN-T zapewnia 
komplementarność 
przez zapewnienie 
odpowiedniej 
łączności regionów 
i lokalnych 
społeczności 
w ramach sieci 
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bazowej TEN-T i jej 
węzłów

5. Zapewnia 
interoperacyjność sieci 
kolejowej przez 
wdrożenie ERTMS 
spełniającego 
wymagania wzroca-3 
obejmującego co 
najmniej europejski 
plan wdrożenia

6. Promuje 
multimodalność, 
określając potrzeby 
w zakresie transportu 
multimodalnego lub 
przeładunkowego oraz 
terminali pasażerskich 
i aktywnych sposobów 
przemieszczania się

7. Obejmuje 
środki mające na celu 
promowanie paliw 
alternatywnych 
zgodnie 
z odpowiednimi 
krajowymi ramami 
polityki

8. Obejmuje 
ocenę zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego zgodnie 
z istniejącymi 
krajowymi strategiami 
bezpieczeństwa 
drogowego, wraz 
z zaznaczeniem 
dotkniętych dróg 
i odcinków oraz 
zapewnieniem 
kolejności odnośnych 
inwestycji

9. Dostarcza 
informacji na temat 
środków budżetowych 
i finansowych 
odpowiadających 
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planowanym 
inwestycjom, 
koniecznych do 
pokrycia kosztów 
eksploatacji 
i konserwacji 
istniejącej 
i planowanej 
infrastruktury

Poprawka

3. Lepiej 
połączona 
Europa dzięki 
zwiększeniu 
mobilności 
i udoskonaleni
u regionalnych 
połączeń 
teleinformatyc
znych

EFRR 
i Fundusz 
Spójności:

Kompleksowe 
planowanie 
transportu na 
odpowiednim 
poziomie

Gotowe jest multimodalne tworzenie map 
istniejącej i planowanej infrastruktury 
do 2030 r., które:

3.2 Rozwój 
zrównoważone
j, inteligentnej, 
bezpiecznej i 
intermodalnej 
sieci TEN-T 
odpornej na 
zmianę 
klimatu

-1a. Wymaga zapewnienia spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz 
w większym stopniu utworzenia brakujących 
połączeń oraz likwidacji wąskich gardeł na 
sieci TEN-T, przez co rozumie się również 
inwestycje w twardą infrastrukturę

1. Zawiera uzasadnienie ekonomiczne 
planowanych inwestycji, poparte solidną 
analizą zapotrzebowania i modeli 
przepływów transportowych, które powinny 
uwzględniać spodziewany wpływ otwarcia 
rynków usług kolejowych

2. Odzwierciedla plany ochrony 
powietrza, z uwzględnieniem w 
szczególności krajowych strategii obniżania 
emisji pochodzących z sektora transportu

3. Obejmuje inwestycje w korytarze 
sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją 
w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, 
zgodnie z odpowiednimi planami prac TEN-
T oraz zidentyfikowane odcinki w ramach 



AD\1169258PL.docx 41/44 PE627.581v02-00

PL

sieci kompleksowej.

4. W przypadku inwestycji poza 
podstawową siecią TEN-T zapewnia 
komplementarność przez zapewnienie 
odpowiedniej łączności sieci miejskich,
regionów i lokalnych społeczności w ramach 
sieci bazowej TEN-T i jej węzłów

5. Zapewnia interoperacyjność sieci 
kolejowej przez wdrożenie ERTMS 
spełniającego wymagania wzroca-3 
obejmującego co najmniej europejski plan 
wdrożenia

6. Promuje multimodalność, określając 
potrzeby w zakresie transportu 
multimodalnego lub przeładunkowego oraz 
terminali pasażerskich i aktywnych sposobów 
przemieszczania się

7. Obejmuje środki mające na celu 
promowanie paliw alternatywnych zgodnie 
z odpowiednimi krajowymi ramami polityki

8. Obejmuje ocenę zagrożeń dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie 
z istniejącymi krajowymi strategiami 
bezpieczeństwa drogowego, wraz 
z zaznaczeniem dotkniętych dróg i odcinków 
oraz zapewnieniem kolejności odnośnych 
inwestycji

9a. Promuje zrównoważone regionalne i 
transgraniczne inicjatywy turystyczne 
korzystne zarówno dla turystów, jak i 
mieszkańców, takie jak wzajemne połączenie 
sieci EuroVelo i Transeuropejskiej Sieci 
Kolejowej TRAN.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXII – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do kwot przy regionie na poziomie 
NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 5 

6. Do kwot przy regionie na poziomie 
NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 5 
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dodaje się kwotę wynikającą z przydziału 
premii w wysokości 400 EUR na osobę 
rocznie, w odniesieniu do udziału 
w populacji regionu migracji netto spoza 
UE do państwa członkowskiego od dnia 1 
stycznia 2013 r.

dodaje się kwotę wynikającą z przydziału 
premii w wysokości 1 000 EUR na osobę 
rocznie, w odniesieniu do udziału w
populacji regionu migracji netto spoza UE 
do państwa członkowskiego od dnia 1 
stycznia 2013 r.

Uzasadnienie

Wraz z kwestią migracji w centrum pomyślnego rozwoju regionalnego znajduje się kwestia 
integracji.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XXII – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do kwoty otrzymanej zgodnie z 
pkt. 5 dla poziomów NUTS 2, które 
wykazują również regiony wydobycia 
węgla, dodaje się kwotę 500 EUR na 
miejsce pracy zrestrukturyzowane lub 
zlikwidowane z powodu zmian 
strukturalnych dotyczących dostaw 
energii bezemisyjnej.

Uzasadnienie

Zmniejszenie wydobycia węgla i przejście na paliwa alternatywne, spowodowane również 
europejską polityką klimatyczną, stwarza wielkie wyzwania dla niektórych regionów, w 
których dotychczas wydobywano węgiel. Zwłaszcza dla regionów wydobycia węgla 
wycofywanie się z użycia paliw kopalnych oznacza obciążenia ekonomiczne i zagrożenie dla 
miejsc pracy. Te zmiany strukturalne muszą być monitorowane i wspierane oraz być 
społecznie odpowiedzialne.
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