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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W pierwszej części wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego przyszłości 
polityki spójności w latach 2014–2020 przedstawiono szereg wspólnych przepisów 
dotyczących wszystkich instrumentów strukturalnych objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 
Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFFROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) będą zmierzać w przyszłym 
okresie programowania do osiągnięcia uzupełniających celów strategicznych zgodnych z 
celami określonymi w strategii „Europa 2020”.

Również Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w niedalekiej 
przyszłości zostanie włączony do udziału w realizacji strategii na rzecz inteligentnej, trwałej i 
sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy wraz z innymi instrumentami wspólnej polityki 
rolnej, polityki spójności i polityki rybołówstwa.

Sprawozdawca pochwala to nowe bezpośrednie podejście mające na celu wzmocnienie 
procesu strategicznego i zintegrowanego programowania, a także dostosowanie do strategii 
„Europa 2020”; uważa jednakże za konieczne poczynienie zmian w tekście ustawodawczym, 
aby ściślej określić priorytety i organy wykonawcze oraz zlikwidować ewentualne 
niejasności, które mogą zagrozić skuteczności całej polityki spójności.

Poniżej przedstawiono w syntetycznej formie główne zmiany sugerowane przez 
sprawozdawcę we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia.

1. Koncentracja tematyczna

Wraz z nowym programowaniem strukturalnym polityka spójności staje się głownym 
instrumentem inwestycyjnym wspierającym ważne priorytety UE określone w strategii 
„Europa 2020”.  

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zasadę koncentracji tematycznej na kluczowych 
celach strategii na rzecz inteligentnej, trwałej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy; 
obawia się jednakże, iż brak elastyczności w wyborze celów może postawić pod znakiem 
zapytania charakterystyczne dla polityki spójności podejście bottom-up, które pozwala na jej 
ukierunkowanie zależnie od potrzeb poszczególnych regionów, prawdziwych sił napędowych 
rozwoju, gdyż zakorzenionych w lokalnej rzeczywistości. 

2. Wielopoziomowe sprawowanie rządów

Wniosek dotyczący rozporządzenia wprowadza umowę partnerską – dokument określający 
m.in. strategię państwa członkowskiego, jego priorytety oraz warunki efektywnego i 
skutecznego korzystania z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych. 
Umowa partnerska jest sporządzana przez państwa członkowskie we współpracy z 
partnerami, o których mowa w art. 5 wniosku.
Zdaniem sprawozdawcy zaproponowany przez Komisję system sprawowania rządów nie 
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wydaje się przestrzegać zasady pomocniczości w odniesieniu do zaangażowania w 
sporządzanie umowy partnerskiej partnerów regionalnych i lokalnych.

W szczególności podmiotom, które są głównymi adresatami i wykonawcami polityki 
spójności, tj.jednostkom samorządów regionalnych i lokalnych państw członkowskich, 
przypisuje się taką samą rolę jak podmiotom gospodarczym i społecznym oraz 
stowarzyszeniom społeczeństwa obywatelskiego, innymi słowy zostają one postawione na 
równej z nimi stopie, co daje połączenie nieodzwierciedlające odpowiedzialności ponoszonej 
przy zarządzaniu przez samorządy lokalne i regionalne w ramach polityki spójności.     

W świetle tych rozważań sprawozdawca domaga się większego zaangażowania władz 
lokalnych, a zwłaszcza regionalnych. 

3. Uwarunkowania makroekonomiczne

Komisja przewiduje w swoim wniosku zaostrzenie przepisów w dziedzinie uwarunkowań 
makrobudżetowych, co w ostatecznym rozrachunku całkowicie lub częściowo uzależnia 
przyznanie środków od przestrzegania nowych przepisów dotyczących stosowania paktu 
stabilności i wzrostu.

Sprawozdawca wyraża całkowity sprzeciw wobec takiego przepisu i proponuje jego 
skreślenie; istnieje ryzyko, że uwarunkowanie makroekonomiczne obciąży władze lokalne 
odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie warunków 
postawionych w ramach działań konwergencji makroekonomicznej państw członkowskich, 
która to odpowiedzialność faktycznie spoczywa na państwach członkowskich.  

4. Rezerwa na wykonanie

We wniosku Komisji przewiduje się ustanowienie w każdym państwie członkowskim 
rezerwy na wykonanie wynoszącej 5% całości przyznanych mu środków, zamrożonej przez 
cały okres programowania aż do analizy wyników, którą Komisja przeprowadzi w 2019 r. 

Sprawozdawca wyraża sprzeciw wobec takiego przepisu, obawiając się, że mechanizm ten 
zachęci w skrajnych przypadkach do określenia celów szczególnie skromnych, a zatem łatwo 
osiągalnych, aby móc skorzystać z dodatkowych środków finansowych. 

5. Wspólne ramy strategiczne

Ogólne cele Unii Europejskiej działającej na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu, a także mechanizmy koordynacji funduszy są przedstawione 
we wspólnych ramach strategicznych. Komisja przewiduje w swoim wniosku przyjęcie tego 
ważnego dokumentu w drodze aktów delegowanych. 

Sprawozdawca uważa zaproponowany charakter prawny wspólnych ram strategicznych za 
nieodpowiedni; za pośrednictwem aktów delegowanych prawodawca może przekazywać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu 
ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre inne niż istotne elementy aktu 
ustawodawczego. 
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Sprawozdawca domaga się zatem przyjęcia wspólnych ram strategicznych w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej i umieszczenia tego dokumentu w załączniku do rozporządzenia. 

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja, aktem delegowanym, 
powinna przyjąć wspólne ramy 
strategiczne, które przekładają cele Unii na 
kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, w 
celu wskazania wyraźnego kierunku 
strategicznego dla procesu programowania 
na poziomie państw członkowskich i 
regionów. Wspólne ramy strategiczne 
powinny ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii.

(14) Komisja w drodze aktu delegowanego
powinna przyjąć wspólne ramy 
strategiczne ustanowione na mocy 
załącznika Ia do niniejszego 
rozporządzenia, które przekładają cele 
Unii na kluczowe działania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, w celu wskazania 
wyraźnego kierunku strategicznego dla 
procesu programowania na poziomie 
państw członkowskich i regionów.
Wspólne ramy strategiczne powinny 
ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii, przy czym 
należy uwzględniać zasadę terytorialności 
i wielopoziomowego sprawowania rządów 
oraz szczególne cechy obszarów 
najbardziej oddalonych uznane w art. 349 
TFUE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Na podstawie wspólnych ram (16) Na podstawie wspólnych ram 
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strategicznych przyjętych przez Komisję
każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami i z 
Komisją, powinno przygotować umowę 
partnerską. Umowa partnerska powinna 
przekładać elementy wyszczególnione we 
wspólnych ramach strategicznych na 
kontekst krajowy oraz ustanawiać 
stanowcze zobowiązanie do osiągania 
celów Unii poprzez programowanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych.

strategicznych każde państwo 
członkowskie, we współpracy ze swoimi 
partnerami i z Komisją, powinno 
przygotować umowę partnerską. Umowa 
partnerska powinna przekładać elementy 
wyszczególnione we wspólnych ramach 
strategicznych na kontekst krajowy oraz 
ustanawiać stanowcze zobowiązanie do 
osiągania celów Unii poprzez 
programowanie funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, aby zapewnić 
niezbędne warunki ramowe dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii.
Komisja powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej i programów. W 
przypadkach, w których uwarunkowania ex 
ante nie są spełnione, Komisja powinna 
mieć uprawnienia do zawieszenia płatności 
na rzecz programu.

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, mające ścisły 
związek merytoryczny ze skutecznym 
wykorzystaniem funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych i 
mające na nie bezpośredni wpływ, aby 
zapewnić niezbędne warunki ramowe dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii.
Komisja powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej i programów. W 
przypadkach, w których uwarunkowania ex 
ante nie są spełnione, Komisja powinna 
mieć uprawnienia do zawieszenia płatności 
na rzecz programu.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r. Należy przewidzieć rezerwę 
na wykonanie i alokować ją w 2019 r., 
jeżeli cele pośrednie ustanowione w 
postawie oceny wykonania zostały 
osiągnięte. Nie powinny istnieć rezerwy 
na wykonanie dla programów 
europejskiej współpracy terytorialnej ze 
względu na ich różnorodność i 
wielonarodowy charakter. Jeżeli 
niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, 
Komisja powinna mieć możliwość 
zawieszenia płatności na rzecz programu 
lub zastosowania korekt finansowych na 
zakończenie okresu programowania, aby 
mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
nieefektywny.

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r.

Uzasadnienie

Rezultat proponowanego skreślenia art. 18–20.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 

skreślony
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gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Proces ten musi 
być stopniowy i zaczynać się od zmian w 
umowie partnerskiej i programach, aby 
wspierać realizację zaleceń Rady 
mających na celu korektę zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej i 
rozwiązywanie trudności gospodarczych i 
społecznych. W przypadkach, w których 
pomimo zwiększonego wykorzystania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych państwo członkowskie 
nie podejmie skutecznych działań 
dotyczących procesu zarządzania 
gospodarczego, Komisja powinna mieć 
prawo zawiesić w całości lub części 
płatności i zobowiązania. Decyzje w 
sprawie zawieszenia powinny być 
proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Uzasadnienie

Wynik proponowanego skreślenia art. 21.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji, 
czy możliwe jest osiągnięcie celów 
programu, należy przeprowadzić ocenę ex 
ante każdego programu.

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji, 
czy cele i założenia dotyczące celów 
programu i przydziału środków są 
osiągalne i spójne, należy przeprowadzić 
ocenę ex ante każdego programu, która 
będzie oparta na dotychczasowych 
doświadczeniach.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby skupić się na wynikach i 
osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020”, z pięciu procent środków 
przeznaczonych na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” należy utworzyć rezerwę na 
wykonanie dla każdego z funduszy oraz 
kategorii regionu w każdym państwie 
członkowskim.

skreślony

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) W odniesieniu do funduszy oraz w 
celu zapewnienia odpowiedniej alokacji na 
rzecz każdej kategorii regionów środki nie 
powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi a regionami 
w okresie przejściowym lub regionami 

(59) W odniesieniu do funduszy oraz w 
celu zapewnienia odpowiedniej alokacji na 
rzecz każdej kategorii regionów środki nie 
powinny być z zasady przesuwane między
różnymi regionami, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych okoliczności związanych z 
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lepiej rozwiniętymi, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych okoliczności związanych z 
realizacją jednego lub więcej celów 
tematycznych i przy ograniczeniu do nie 
więcej niż 2 % ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

realizacją jednego lub więcej celów 
tematycznych i przy ograniczeniu do nie 
więcej niż 30% ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wparcia z funduszy. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 
łączne wydatki kwalifikowalne na operację 
nie przekraczają 100 000 EUR. Niemniej 
jednak powinna istnieć możliwość 
przeprowadzenia audytu w dowolnym 
momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody 
na istnienie nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego, bądź po 
zamknięciu zakończonej operacji w 
ramach audytu próby. Aby zakres audytów 
przeprowadzanych przez Komisję był 
proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa jest wiarygodna.

(87) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wparcia z funduszy. W 
szczególności należy przeprowadzić 
jednorazowy audyt, jeżeli łączne wydatki 
kwalifikowalne na operację nie 
przekraczają 200 000 EUR. Niemniej 
jednak powinna istnieć możliwość 
przeprowadzenia audytu w dowolnym 
momencie w sytuacji, gdy istnieją dowody 
na istnienie nieprawidłowości lub 
nadużycia finansowego, bądź po 
zamknięciu zakończonej operacji w 
ramach audytu próby. Aby zakres audytów 
przeprowadzanych przez Komisję był 
proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa jest wiarygodna.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 

(88) W celu uzupełnienia lub zmiany 
niektórych innych niż istotne elementów
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niniejszego rozporządzenia uprawnienia do
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych, dodatkowych zasad w 
sprawie alokacji rezerwy na wykonanie, 
definicji obszaru i ludności objętych 
strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (ocena ex ante, 
łączenie wsparcia, kwalifikowalność, 
rodzaje działalności, które nie są 
wspierane), zasad dotyczących niektórych 
rodzajów instrumentów finansowych 
ustanowionych na poziomie krajowym, 
regionalnym, ponadnarodowym lub 
transgranicznym, zasad dotyczących umów 
dotyczących finansowania, przekazywania 
aktywów i zarządzania nimi, ustaleń 
dotyczących zarządzania i kontroli, zasad 
dotyczących wniosków o płatność i 
ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych odsetek, definicji stawki 
ryczałtowej dla operacji przynoszących 
dochód, definicji stawki ryczałtowej 
stosowanej w odniesieniu do kosztów 
pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
ustaleń dotyczących odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przepisów niniejszego rozporządzenia
należy przekazać Komisji uprawnienia do
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii w odniesieniu do:
europejskiego kodeksu dobrych praktyk w 
zakresie celów i kryteriów wspierania 
realizacji partnerstwa, przyjęcia 
dodatkowych zasad w sprawie alokacji 
rezerwy na wykonanie, definicji obszaru i 
ludności objętych strategiami rozwoju 
lokalnego, szczegółowych zasad 
dotyczących instrumentów finansowych
(ocena ex ante, łączenie wsparcia, 
kwalifikowalność, rodzaje działalności, 
które nie są wspierane), zasad dotyczących 
niektórych rodzajów instrumentów 
finansowych ustanowionych na poziomie 
krajowym, regionalnym, ponadnarodowym 
lub transgranicznym, zasad dotyczących 
umów dotyczących finansowania, 
przekazywania aktywów i zarządzania 
nimi, ustaleń dotyczących zarządzania i 
kontroli, zasad dotyczących wniosków o 
płatność i ustanowienia systemu 
kapitalizacji rocznych odsetek, definicji 
stawki ryczałtowej dla operacji 
przynoszących dochód, definicji stawki 
ryczałtowej stosowanej w odniesieniu do 
kosztów pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
ustaleń dotyczących odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
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przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających umowy partnerskie, 
decyzji w sprawie przyznania rezerwy na 
wykonanie, decyzji zawieszających 
płatności w związku z polityką 
gospodarczą państw członkowskich oraz –
w przypadku umorzenia zobowiązań –
decyzji w sprawie zmiany decyzji 
przyjmujących programy, a także – w 
odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, decyzji określających 
podział rocznych środków na 
zobowiązania między państwa 
członkowskie, decyzji określających 
kwoty, które należy przenieść z przydziału 
Funduszu Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego na instrument „Łącząc 
Europę”, decyzji określających kwoty, 
które należy przenieść z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument
„Żywność dla potrzebujących”, decyzji 
przyjmujących i zmieniających programy 
operacyjne, decyzji w sprawie dużych 
projektów, decyzji w sprawie wspólnych 
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych.

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających umowy partnerskie oraz 
– w przypadku umorzenia zobowiązań –
decyzji w sprawie zmiany decyzji 
przyjmujących programy, a także – w 
odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, decyzji określających 
podział rocznych środków na 
zobowiązania między państwa 
członkowskie, decyzji określających 
kwoty, które należy przenieść z przydziału 
Funduszu Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego na instrument „Łącząc 
Europę”, decyzji określających kwoty, 
które należy przenieść z przydziału
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument
„Żywność dla potrzebujących”, decyzji 
przyjmujących i zmieniających programy 
operacyjne, decyzji w sprawie dużych 
projektów, decyzji w sprawie wspólnych 
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zapewniają wsparcie mające na celu 
realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych, zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
właściwym zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne oraz tworzą między 
nimi efekt synergii, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zapewniają wsparcie mające na celu 
realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych, zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
właściwym zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych jest 
realizowane w ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi.

3. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych jest 
realizowane w ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi, 
zgodnie z zasadą pomocniczości.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z właściwym zakresem 6. Zgodnie z właściwym zakresem 
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odpowiedzialności Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz między 
tymi funduszami a innymi politykami i 
instrumentami Unii, w tym politykami i 
instrumentami w ramach działań 
zewnętrznych UE.

odpowiedzialności Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz między 
tymi funduszami a innymi politykami i 
instrumentami Unii, w tym politykami i 
instrumentami w ramach działań 
zewnętrznych UE oraz spójność polityki 
na rzecz rozwoju zgodnie z art. 208 
TFUE.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej i 
odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwo członkowskie
organizuje partnerstwo z następującymi 
partnerami:

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej i 
odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwa członkowskie oraz 
organy władz regionalnych i lokalnych 
organizują partnerstwo z następującymi 
partnerami:

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

a) inne władze publiczne;

b) partnerzy gospodarczy i społeczni; oraz b) partnerzy gospodarczy i społeczni; oraz
c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

Uzasadnienie

Władze regionalne i lokalne powinny uczestniczyć w partnerstwie na równej stopie z 
państwami członkowskimi.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji oraz inne podmioty, 
takie jak organizacje pozarządowe 
promujące włączenie społeczne oraz 
organizacje działające w dziedzinie 
kultury, edukacji i polityki młodzieżowej.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie lub władze 
szczebla niższego niż krajowy posiadające 
odpowiednie uprawnienia włączają do 
partnerstwa te instytucje, organizacje i 
grupy, które mogłyby mieć wpływ na 
wdrażanie programów bądź takiemu 
wpływowi podlegać. Specjalną uwagę 
należy poświęcić grupom, które mogłyby 
podlegać wpływowi programów i mieć 
trudności z wywieraniem na nie wpływu, 
w szczególności grupom szczególnie 
wrażliwym i odsuniętym na margines 
społeczny.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy reprezentujący różne szczeble 
terytorialne w państwach członkowskich
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partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących
dla programów.

są angażowani przez państwa 
członkowskie i władze szczebla niższego 
niż krajowy posiadające odpowiednie 
uprawnienia we wszystkie etapy 
przygotowań umów partnerskich i 
sprawozdań z postępu prac oraz we 
wszystkie etapy przygotowań, realizacji, 
monitorowania i oceny programów.
Partnerzy uczestniczą w posiedzeniach 
komitetów monitorujących dla programów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie czuwają nad 
budowaniem zdolności partnerów, tak aby 
mogli oni skutecznie uczestniczyć w 
partnerstwie i w procesach konsultacji 
publicznych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych są osiągane 
w ramach zrównoważonego rozwoju oraz 
unijnego wsparcia celu ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego, zgodnie z 
art. 11 Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”.

Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych są osiągane 
w ramach zintegrowanego
zrównoważonego rozwoju oraz unijnego 
wsparcia celu ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci” i unikając 
przyszłych kosztów zewnętrznych 
ponoszonych przez społeczeństwo 
europejskie.

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i programów.
Państwa członkowskie dostarczają 
informacji na temat wsparcia celów 
dotyczących zmiany klimatu z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez 
Komisję. Komisja przyjmuje tę metodykę 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy jest przyjęty zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3.

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i programów.
Państwa członkowskie dostarczają 
informacji na temat wsparcia celów 
dotyczących zmiany klimatu z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez 
Komisję. Komisja przyjmuje tę metodykę 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy jest przyjęty zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 143 ust. 3. Zrównoważony rozwój 
zapewnia się również poprzez 
utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) ochrona środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności wykorzystania 
zasobów,

(6) ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie 
efektywnego gospodarowania zasobami;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W reakcji na konkretne analizy dotyczące 
celów tematycznych każde państwo 
członkowskie ustanawia rodzaje i poziomy 
wsparcia w ramach każdego ze środków. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne
przekładają ogólne i szczegółowe cele
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu na 
kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, ustanowione na mocy załącznika Ia
wspólne ramy strategiczne zapewniają 
koordynację funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w dążeniu 
do osiągnięcia ogólnych i szczegółowych 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna. Jeżeli zostanie przyjęta, odniesienia do wspólnych ram 
strategicznych w całym tekście powinny zostać przekształcone w odniesienia do nowego 
załącznika. 

Wspólne ramy strategiczne powinny zostać włączone do aktu podstawowego.     

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142 
dotyczącego wspólnych ram 

Wspólne ramy strategiczne ustanawia się 
na mocy załącznika Ia.
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strategicznych w ciągu 3 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje 
przeglądu i w razie potrzeby przyjmuje, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
142, zmienione wspólne ramy 
strategiczne.

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje 
przeglądu ustanowionych na mocy 
załącznika Ia wspólnych ram 
strategicznych i w razie potrzeby
wprowadza do nich zmiany w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 142.

W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie 
proponują, w razie potrzeby, zmiany do 
swoich umów partnerskich i programów w 
celu zapewnienia ich spójności ze 
zmienionymi wspólnymi ramami 
strategicznymi.

W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie 
proponują, w razie potrzeby, zmiany do 
swoich umów partnerskich i programów w 
celu zapewnienia ich spójności ze 
zmienionymi wspólnymi ramami 
strategicznymi.

Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna. Jeżeli zostanie przyjęta, odniesienia do wspólnych ram 
strategicznych w całym tekście powinny zostać przekształcone w odniesienia do nowego 
załącznika. 

Wspólne ramy strategiczne powinny zostać włączone do aktu podstawowego. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje umowę partnerską na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje w porozumieniu ze swoimi 
władzami lokalnymi i regionalnymi
umowę partnerską na okres od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie

Wypada, aby władze regionalne i lokalne, które finansują politykę spójności i zarządzają nią, 
w pełni uczestniczyły w jej przygotowaniu, negocjowaniu, realizacji i modyfikowaniu. 
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W tych państwach członkowskich, w 
których na mocy przepisów prawa 
krajowego czy przepisów 
administracyjnych władze regionalne i 
lokalne zarządzają programami 
operacyjnymi, w pełni uczestniczą one w 
przygotowaniu umowy partnerskiej.

Uzasadnienie

Wypada, aby władze regionalne i lokalne, które finansują politykę spójności i zarządzają nią, 
w pełni uczestniczyły w jej przygotowaniu, negocjowaniu, realizacji i modyfikowaniu. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu
3 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych.

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu
5 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych.

Uzasadnienie

Zważywszy na ilość i szczegółowość wymaganych informacji oraz na fakt, że programy muszą 
być przedstawiane równocześnie z umową partnerską (co przewiduje art. 23 ust. 3), jak 
również na potrzebę zapewnienia skutecznego i czynnego partnerstwa, konieczne wydaje się 
przewidzenie dłuższego terminu.   

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Umowa partnerska jest poddawana 
konsultacji publicznej przed 
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przedłożeniem jej Komisji.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera a) – podpunkt iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, jak również 
orientacyjną łączną kwotę wsparcia 
przewidzianą dla celu dotyczącego zmiany 
klimatu;

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, w zgodzie z 
priorytetami określonymi w szczegółowych 
przepisach dotyczących funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych,
jak również orientacyjną łączną kwotę 
wsparcia przewidzianą dla celu 
dotyczącego zmiany klimatu;

Uzasadnienie

Priorytety określone w umowach partnerskich nie powinny przeważać nad przyjętymi w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej rozporządzeniami w sprawie poszczególnych 
funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb
obszarów geograficznych najbardziej
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb
regionów, na których znajdują się obszary 
geograficzne najbardziej dotknięte
ubóstwem, lub regionów, przed którymi 
stoją wyzwania demograficzne, lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
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właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej 
nie później niż sześć miesięcy po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalający sposób uwzględnione. 
Umowa partnerska nie wchodzi w życie 
przed dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej 
nie później niż sześć miesięcy po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalający sposób uwzględnione. 
Umowa partnerska nie wchodzi w życie 
przed dniem 1 stycznia 2014 r. W swojej 
decyzji Komisja przedstawia rzeczywiste 
zaangażowanie władz lokalnych i 
regionalnych, które są powołane do 
podpisania umowy partnerskiej zgodnie z 
systemem instytucjonalnym każdego z 
państw członkowskich.

Uzasadnienie

Organy regionalne i lokalne powinny być zaangażowane w partnerstwo na równi z 
państwami członkowskimi.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosownym przypadku Komisja 
może przyjąć w drodze aktów 
wykonawczych decyzję umożliwiającą 
państwom członkowskim wszczęcie 
wdrażania poszczególnych programów 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jeszcze przed 
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zatwierdzeniem umowy partnerskiej. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3.

Uzasadnienie

W konkretnych przypadkach Komisja powinna mieć możliwość częściowego zezwolenia na 
wcześniejsze rozpoczęcie wdrażania poszczególnych funduszy, nawet jeżeli warunki 
zatwierdzenia umowy partnerskiej nie zostały całkowicie spełnione.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie wdraża konkretne fundusze 
przy pomocy więcej niż jednego 
programu, umowa partnerska może zostać 
dostosowana po zatwierdzeniu ostatniego 
programu tego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

W kontekście Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
państwa członkowskie o systemie federalnym zazwyczaj wdrażają kilka programów 
regionalnych zamiast jednego programu krajowego. Należy takim państwom zapewnić 
uproszczoną procedurę celem dostosowania ich umowy partnerskiej. W przeciwnym 
przypadku zmiana jednego programu regionalnego w wyniku uwag Komisji może 
spowodować konieczność zmiany umowy partnerskiej przy zastosowaniu skomplikowanej 
administracyjnie procedury opisanej w art. 15 ust. 3.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na
działaniach przynoszących największą 

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
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wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne oraz 
zasadę pomocniczości i wielopoziomowego 
sprawowania rządów.

Uzasadnienie

Władze regionalne i lokalne powinny uczestniczyć w partnerstwie na równej stopie z 
państwami członkowskimi.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy.

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy. Te uwarunkowania ex ante 
powinny koniecznie mieć ścisły związek 
merytoryczny z faktycznym wdrażaniem 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Rezerwa na wykonanie
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5 % środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz państwu 
członkowskiemu, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR, stanowi 
rezerwę na wykonanie, która ma zostać 
przydzielona zgodnie z art. 20. 

Uzasadnienie

Poprawka skreśla rezerwę na wykonanie, która wniosłaby do programowania niewielką 
wartość dodaną, a byłaby bardzo kłopotliwa w realizacji. 

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Alokacja rezerwy na wykonanie

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 r. wskazuje, że w 
ramach priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok 2016, Komisja kieruje 
zalecenia do państwa członkowskiego, 
którego to dotyczy.
2. Na podstawie przeglądu w 2019 r. 
Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w celu określenia 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie. Państwo 
członkowskie proponuje przydział rezerwy 
na wykonanie dla programów i 
priorytetów określonych w tej decyzji 
Komisji. Komisja zatwierdza zmiany 
programów, których to dotyczy, zgodnie z 
art. 26. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi informacji zgodnie z art. 46 
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ust. 2 i 3, rezerwa na wykonanie dla 
danych programów lub priorytetów nie 
jest przydzielana. 
3. Jeżeli z oceny wykonania wynika, że w 
ramach jakiegoś priorytetu nie osiągnięto 
celów pośrednich określonych w 
podstawie oceny wykonania, Komisja 
może zawiesić w całości lub w części 
płatność okresową dla priorytetu 
programu, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy.
4. Jeżeli Komisja ustali na podstawie 
analizy końcowego sprawozdania z 
realizacji programu, że cele określone w 
podstawie oceny wykonania nie zostały w 
znacznym stopniu osiągnięte, może ona 
zastosować korekty finansowe w 
odniesieniu do tych priorytetów, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
kryteria i metodykę ustalenia poziomu 
korekty finansowej, która ma być 
zastosowana.
5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” ani do tytułu V 
rozporządzenia w sprawie EFMR.

Uzasadnienie

Wynik proponowanego skreślenia art. 18.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten artykuł został skreślony.
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Uzasadnienie

Odniesienia do uwarunkowań makroekonomicznych powinny zostać dostosowane w całym 
tekście.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy program definiuje priorytety 
określające cele szczegółowe, środki 
finansowe wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz odpowiednie współfinansowanie 
krajowe.

2. Każdy program definiuje priorytety 
określające cele szczegółowe, środki 
finansowe wsparcia, jakie otrzymuje z
jednego lub większej liczby funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, o których mowa w art. 1,
oraz odpowiednie współfinansowanie 
krajowe. W przypadku, gdy dany program 
otrzymuje środki wsparcia z większej 
liczby funduszy, możliwe jest wyznaczenie 
funduszu podstawowego i w takim 
przypadku z funduszu podstawowego 
finansowane są koszty bieżące i mają 
zastosowanie jego zasady zarządzania 
finansami.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wskaźniki odnoszące się do wpływu 
operacji na środowisko i zmianę klimatu.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategie rozwoju lokalnego wybierane 
są przez komisję utworzoną w tym celu 
przez właściwe instytucje zarządzające 
programami.

3. Strategie rozwoju lokalnego wybierane 
są przez komisję utworzoną w tym celu 
przez właściwe instytucje zarządzające 
programami. Partnerzy, o których mowa w 
art. 5 są odpowiednio reprezentowani w 
tej komisji. 

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podatek od wartości dodanej (VAT).
Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, 
jeżeli nie istnieje możliwość ich 
odzyskania na mocy prawodawstwa 
krajowego VAT i jeżeli są płacone przez 
beneficjentów innych niż osoby 
niepodlegające opodatkowaniu zgodnie z 
definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit 
pierwszy dyrektywy 2006/112/WE, pod 
warunkiem że takie kwoty VAT nie są 
ponoszone w związku z zapewnianiem 
infrastruktury.

c) podatek od wartości dodanej (VAT).
Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, 
jeżeli nie istnieje możliwość ich 
odzyskania na mocy prawodawstwa 
krajowego VAT.

Uzasadnienie
Poprawka ta ma na celu zapewnienie ciągłości z poprzednimi okresami programowania i 
wypływa z konieczności uniknięcia późniejszego obciążania budżetów podmiotów sektora 
publicznego, które – nie mogąc rozliczać VAT – mogą uniemożliwić realizację działań, a w 
efekcie zagrozić skuteczności polityki, którą mają wspierać.
We wniosku powtórzono m.in. poprawkę zatwierdzoną w Komisji Rolnictwa dotyczącą 
wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia(WE) nr 1698/2005, który czeka na ostateczne 
przyjęcie.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie 
zobowiązania budżetowe następują po 
decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę 
programu.

skreślony

Uzasadnienie

Wynik proponowanego skreślenia art. 18.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) regiony w okresie przejściowym, 
których PKB na mieszkańca wynosi 
między 75 % a 90 % średniej PKB UE-27;

skreślona

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25 % 
środków funduszy strukturalnych
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40 % środków dla regionów
w okresie przejściowym i 52 % środków 
dla regionów lepiej rozwiniętych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25 % 
środków funduszy strukturalnych w 
każdym państwie członkowskim. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wsparcie z funduszy strukturalnych do 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w ramach inwestycji na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 2 500 000 000 EUR.

skreślony

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego dla całego 
okresu, w każdym państwie członkowskim. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach funduszy strukturalnych.
Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
funduszy strukturalnych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zapisywane są we 
właściwych pozycjach budżetu 
[instrumentu „Żywność dla 
potrzebujących”] w roku budżetowym 
2014.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5 % środków na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” stanowi rezerwę na 
wykonanie, alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony

Poprawka 49
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych nie może być przenoszona 
między tymi kategoriami regionów.

1. Całkowita kwota środków 
przydzielonych każdemu państwu 
członkowskiemu w odniesieniu do 
regionów słabiej rozwiniętych, regionów w 
okresie przejściowym i regionów lepiej 
rozwiniętych z zasady nie może być 
przenoszona między tymi kategoriami 
regionów.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 2 % ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 30 % ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
5 % unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 

2. EFRR i EFS mogą finansować z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
20 % unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
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drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie stworzenia jednej strony 
internetowej lub jednego portalu 
internetowego zawierającego informacje na 
temat wszystkich programów operacyjnych 
w danym państwie członkowskim i dostęp 
do nich;

a) zapewnienie stworzenia jednej strony 
internetowej lub jednego portalu 
internetowego zawierającego informacje na 
temat wszystkich programów operacyjnych 
w danym państwie członkowskim i dostęp 
do nich; w przypadku wprowadzenia 
zmian należy bezzwłocznie dokonać 
aktualizacji strony lub portalu;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informowanie potencjalnych 
beneficjentów o możliwościach 
finansowania w ramach programów 
operacyjnych;

b) informowanie potencjalnych 
beneficjentów przy wykorzystaniu 
różnorodnych dostępnych metod o 
możliwościach finansowania w ramach 
programów operacyjnych;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 75 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, innych niż regiony 
wymienione w lit. b) i c), oraz dla 

d) 75 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, które nie spełniają 
kryteriów wymienionych w lit. b) i c), oraz 
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wszystkich regionów, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wynosił 
poniżej 75 % średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, jednak których PKB na 
mieszkańca wzrósł do powyżej 75 % 
średniego PKB w UE-27;

dla wszystkich regionów, które w okresie 
2007–2013 otrzymywały wsparcie ze 
środków na cel „Konwergencja” i których 
PKB na mieszkańca wyniósł powyżej 75 % 
średniego PKB w UE-27;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 100 000
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 200 000
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I (nowy) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy te, zgodnie z art. 10, mają służyć 
jako środek koordynacji, integracji i 
równoważenia celów różnych strategii 
politycznych w specyficznych kontekstach 
regionalnych, a w szczególności jako 
środek koordynacji i równoważenia 
priorytetów inwestycyjnych i celów 
tematycznych określonych w art. 9, bez 
uszczerbku dla priorytetów i celów 
ustanowionych w przepisach dotyczących 
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poszczególnych funduszy.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I (nowy) – część 1 – sekcja 1.2 – ustęp 1.2.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2.4 Z EFRR i Funduszu Spójności 
należy nadal finansować zasadnicze 
inwestycje w infrastrukturę państw 
członkowskich i regionów, tak aby 
możliwe było spełnienie wymogów 
ramowej dyrektywy wodnej i innych 
odnośnych dyrektyw. Istnieją rozwiązania 
technologiczne ukierunkowane na wkład 
w zrównoważone działania, pojawiają się 
też nowe rozwiązania w tym zakresie. 
Dlatego EFRR musi cały czas wspierać 
badania naukowe w przedmiotowej 
dziedzinie. Takie wsparcie musi być 
ukierunkowane na uzupełnianie działań 
wchodzących w zakres programu 
„Horyzont 2020”. Finansowanie działań z 
zakresu różnorodności biologicznej może 
również być realizowane za 
pośrednictwem EFRROW i EFMR. Z 
EFRROW można również korzystać, by 
wspierać zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi, pobudzać transfer 
wiedzy i innowacje, zwiększać 
konkurencyjność rolnictwa i wspierać 
rozwój obszarów wiejskich sprzyjający 
włączeniu społecznemu.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – ustęp 3 – punkt 3.1 – podpunkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, 
aby potencjalni beneficjenci otrzymywali 
informacje dotyczące przynajmniej 

2. Instytucja zarządzająca dopilnowuje, 
aby potencjalni beneficjenci otrzymywali
za pośrednictwem różnorodnych 
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następujących kwestii: dostępnych metod informacje dotyczące 
przynajmniej następujących kwestii:

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – ustęp 3 – punkt 3.1 – podpunkt 2 – litera d a ) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wszelkie zmiany dotyczące informacji, 
o których mowa w lit a) do d), co najmniej 
na trzy miesiące przed terminem wejścia w 
życie tych zmian;
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