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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ogólnego rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) (fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych). Wniosek składa się z dwóch części: „Wspólne przepisy 
dotyczące wszystkich funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych” oraz 
„Przepisy ogólne mające zastosowanie do EFRR, EFS i Funduszu Spójności”.

Sprawozdawca przychylnie odnosi się do przyjętej metody. Jednolity zbiór przepisów 
dotyczący wszystkich pięciu funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych 
powinien przyczynić się do osiągnięcia efektu synergii, ułatwić wdrażanie i kontrolę 
projektów oraz zmniejszyć obciążenie administracyjne beneficjentów, państw członkowskich 
oraz Komisji.

Efektywność polityki spójności wzrośnie dzięki uwarunkowaniom ex ante i ex post. Choć 
sprawozdawca w zasadzie popiera te propozycje, należy zadbać o to, aby odnośne 
uwarunkowania nie spowodowały niepotrzebnego dodatkowego obciążenia 
administracyjnego.

Sprawozdawca podkreśla potrzebę dostosowania rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy do rozporządzenia finansowego, które wciąż jest przedmiotem negocjacji. Dlatego 
też pełna spójność obu rozporządzeń będzie musiała zostać zapewniona na późniejszym 
etapie procedury ustawodawczej.

Sprawozdawca opowiada się za dalszym uproszczeniem przepisów, obejmującym 
harmonizację zasad kwalifikowalności oraz systemów zarządzania i kontroli poszczególnych 
funduszy, wprowadzenie uproszczonych zasad zwrotu środków oraz szerszego 
wykorzystywania „kosztów uproszczonych”, takich jak płatności ryczałtowe i stawki 
zryczałtowane. Ponadto na poparcie zasługuje krok w stronę „e-spójności”, dzięki któremu 
beneficjenci mogą przekazywać informacje drogą elektroniczną.

Komisja zaproponowała również, aby wsparcie dla przedsiębiorstw i projektów, które 
prawdopodobnie przyniosą znaczne korzyści finansowe, zapewniano głównie za pomocą 
innowacyjnych instrumentów finansowych. 

Kilka aspektów wniosku zasługuje jednak na bardziej szczegółowe omówienie.

Odnośnie do zaproponowanych uwarunkowań makroekonomicznych warto zauważyć, że 
Parlament nie uczestniczy w procedurze podejmowania decyzji w sprawie zawieszenia 
środków. Również wartość dodana tego środka budzi wątpliwości, gdyż mógłby on 
doprowadzić do wymierzania kar regionom za błędy popełniane przez państwa członkowskie 
oraz do odbierania regionom środków finansowych niezbędnych do pokrycia deficytu 
budżetowego. W związku z tym sprawozdawca proponuje skreślenie tego uwarunkowania.

Wspólne ramy strategiczne przełożą 11 celów tematycznych rozporządzenia na kluczowe 
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działania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych. Komisja będzie 
uprawniona do przyjęcia tych ram w drodze aktu delegowanego. Sprawozdawca kwestionuje 
propozycję stosowania aktów delegowanych, jako że korzystanie z nich przewidziano tylko w 
przypadku elementów aktu legislacyjnego innych niż istotne. Wspólne ramy strategiczne 
wykraczają poza tę definicję i – jako takie – powinny zostać przyjęte jako załącznik do 
rozporządzenia.

Sprawozdawcę niepokoi fakt, że wprowadzenie rezerwy na wykonanie mogłoby doprowadzić 
do spadku ambicji państw członkowskich odnośnie do celów, które należy osiągnąć, co 
byłoby spowodowane chęcią uzyskania pewności, że będą się kwalifikować do otrzymania 
środków z rezerwy na wykonanie. Sprawozdawca sądzi, że zaproponowana procedura 
mogłaby przysporzyć poważnych kłopotów w zakresie wdrażania ze względu na brak czasu 
pod koniec okresu programowania.

Komisja proponuje również, aby regiony, których PKB na mieszkańca (w okresie 2007–
2013) wyniósł mniej niż 75% średniej UE-25, lecz których PKB na mieszkańca wyniósł 
ponad 75% średniej UE-27, otrzymały alokację z funduszy strukturalnych równą co najmniej 
dwóm trzecim ich alokacji na okres 2007–2013. Ponadto ta nowa kategoria obejmuje regiony, 
których PKB wynosi od 75% do 90%. Sprawozdawca kwestionuje zasadność tego 
uniwersalnego podejścia i proponuje bardziej proporcjonalny podział środków zgodnie z 
zasadą: „im niższy PKB na mieszkańca, tym wyższy gwarantowany poziom alokacji na okres 
2007–2013”.

W odniesieniu do wpływu na budżet, w art. 83 Komisja proponuje udostępnienie 
336 020 492 848 EUR według cen z 2011 r. na okres 2014–2020 w przypadku EFRR, EFS i 
Funduszu Spójności, zgodnie z następującym podziałem:

w mld EUR, wg cen stałych z 2011 r.

WRF
2007–2013

Wniosek COM
Wieloletnie ramy 
finansowe na lata 

2014–2020

Zmiana (w %)

Regiony objęte celem 
„Konwergencja”

ERDF + ESF

202,9 162,6 - 20 %

Regiony objęte mechanizmem 
phasing-out (konwergencja) + 
phasing-in (konkurencyjność) 

2007-13 / 
Regiony w okresie 

przejściowym 2014–2020
(EFRR + EFS)

25,9 38,9 +50 %

Regiony objęte celem 
„Konkurencyjność” / Regiony 

lepiej rozwinięte 
(EFRR + EFS)

44,3 53,1 + 20 %

Współpraca terytorialna 8,9 11,7 +31 %
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(EFRR)
Fundusz Spójności 71 68,7 - 3 %

Dodatkowe środki dla 
regionów najbardziej 

oddalonych i słabo 
zaludnionych 2014–2020

(EFRR) 

0,9

OGÓŁEM 354 336 -5,3 %
Wskutek zaokrąglenia suma poszczególnych danych liczbowych może nieznacznie różnić się od podanej wartości 
całkowitej.

Sprawozdawca wyraża zaniepokojenie ogólnym zmniejszeniem środków przeznaczonych na 
politykę spójności o 18 mld EUR według cen stałych z 2011 r. w porównaniu z wieloletnimi 
ramami finansowymi na lata 2007–2013, zważywszy na udowodnioną wartość dodaną 
polityki spójności UE. Sprawozdawca przypomina stanowisko Parlamentu Europejskiego 
wyrażone w rezolucji komisji SURE, zgodnie z którym kwoty przeznaczone na politykę 
spójności w okresie programowania finansowego 2007–2013 należy utrzymać co najmniej w 
kolejnym okresie.

Pula środków finansowych określona we wniosku ustawodawczym stanowi jedynie 
wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. zwraca uwagę, że pula środków 
finansowych określona we wniosku 
ustawodawczym stanowi jedynie 
wskazówkę dla władzy ustawodawczej 
i nie może zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia określającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014–2020;
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Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 
czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 
przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe (WRF) na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i 
sprzyjającej integracji społecznej”1; 
ponownie podkreśla, że w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych 
potrzebne są wystarczające dodatkowe 
środki, aby umożliwić UE realizację 
obecnych priorytetów politycznych i 
nowych zadań przewidzianych w traktacie 
lizbońskim oraz reagowanie na 
nieprzewidziane wydarzenia; zwraca 
uwagę, że zwiększenie środków w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych nawet o co najmniej 5% w 
porównaniu z poziomem z 2013 r. może 
jedynie w niewielkim stopniu przyczynić 
się do osiągnięcia uzgodnionych celów i 
zobowiązań Unii oraz stosowania zasady 
solidarności Unii; wzywa Radę – jeżeli nie 
zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
zupełnie zrezygnować, pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej;
______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 3

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1c. przypomina w szczególności, że w tej 
samej rezolucji Parlament Europejski 
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podkreśla, że „skuteczna i wzmocniona 
polityka spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania”, i stwierdza, że „kwoty jej 
przydzielone w obecnym okresie 
programowania powinny przynajmniej 
zostać utrzymane w następnym okresie”;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski podkreślił 
„europejską wartość dodaną polityki 
spójności, ponieważ polityka ta stanowi 
ugruntowany mechanizm zapewniający 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, główne 
narzędzie konwergencji, trwałego wzrostu 
i solidarności oraz od kilkudziesięciu lat 
jedną z najważniejszych, 
najwidoczniejszych i najskuteczniejszych 
dziedzin polityki Unii”. Parlament 
Europejski wskazał jednak na fakt, że 
„nowoczesna polityka spójności musi 
doprowadzić do szeregu reform 
strukturalnych, w szczególności w 
dziedzinie uproszczenia, sprostać 
najważniejszym wyzwaniom, w obliczu 
których stoi Unia, oraz promować 
synergię z innymi praktycznymi 
strategiami politycznymi i 
instrumentami”. Parlament Europejski 
wyraził przekonanie, że „polityka 
spójności UE nadal powinna być polityką 
ogólnounijną, zapewniającą dostęp do 
zasobów, doświadczeń i pomocy wszystkim 
regionom UE”. 

Uzasadnienie

Punkt 64 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
inwestowania w przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski podkreślił ponadto, 
że „skuteczna i wzmocniona polityka 
spójności wymaga odpowiedniego 
finansowania i że kwoty przeznaczone na 
nią w obecnym okresie programowania 
powinny przynajmniej zostać utrzymane w 
następnym okresie w celu zwiększenia 
starań na rzecz zmniejszenia różnic w 
zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy 
regionami UE”. Komisja zaproponowała 
jednak, aby zmniejszyć ogólną pulę 
środków finansowych przeznaczoną na 
politykę spójności o 5,3% – z 354 mld 
EUR w okresie 2007–2013 do 336 mld 
EUR w okresie 2014–2020 (według cen 
stałych z 2011 r.).

Uzasadnienie

Punkt 67 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
inwestowania w przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski przypomina, że 
znaczenie polityki spójności wzrosło z 
wejściem w życie Traktatu z Lizbony i 
umocowaniem w nim spójności 
terytorialnej; w tym kontekście zauważa, 
że należy wzmocnić wszystkie formy 
współpracy terytorialnej (współpracy 
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transgranicznej, transnarodowej i 
międzyregionalnej); podkreśla, że należy 
również uwzględnić współpracę i strategie 
makroregionalne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski przypomina, że 
polityka spójności UE ma własną misję do 
spełnienia oraz własne cele do 
osiągnięcia, które zostały określone w art. 
174 TFUE i które wykraczają poza 
strategię „Europa 2020”; podkreśla, że 
należy je utrzymać w kolejnym okresie 
programowania, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę trwałą potrzebę osiągnięcia w Unii 
konwergencji gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2e) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski uznał, że zgodnie z 
Traktatem szczególną uwagę należy 
poświęcić obszarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom przemysłowym 
oraz regionom, w których występują 
przeszkody naturalne lub demograficzne o 
charakterze poważnym lub trwałym, takim 
jak najbardziej wysunięte na północ 
regiony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia, wyspy, regiony 
transgraniczne i górskie, a także regiony 
najbardziej oddalone.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2f) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. 
Parlament Europejski wzywa Komisję do 
ustanowienia pośredniej kategorii 
regionów, których PKB na mieszkańca 
wynosi pomiędzy 75% a 90% PKB UE, w 
celu nadania im wyraźniejszego statusu 
oraz zwiększenia bezpieczeństwa ich 
rozwoju.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej 20 
% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego.

(12) Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci” i minimalizując 
przyszłe koszty zewnętrzne. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej 20 
% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na 
ograniczonej liczbie wspólnych celów 
tematycznych. Dokładny zakres każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinien zostać 
określony w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy i może być 
ograniczony tylko do niektórych celów 
tematycznych zdefiniowanych w 
niniejszym rozporządzeniu.

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na 
ograniczonej liczbie wspólnych celów 
tematycznych. W rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r. Parlament Europejski 
wyraził przekonanie, że państwa 
członkowskie i regiony powinny 
skoncentrować środki UE i środki krajowe 
na niewielkiej liczbie priorytetów i 
projektów o prawdziwie europejskim 
znaczeniu, takich jak badania i rozwój 
oraz innowacje, odpowiadających 
konkretnym wyzwaniom, w obliczu 
których same stoją. Parlament Europejski 
zwrócił się do Komisji o przygotowanie 
konkretnych wniosków w celu 
zapewnienia większej koncentracji 
tematycznej funduszy spójności na 
priorytetach strategii „Europa 2020” i 
uznał, że należy wprowadzić system w 
większym stopniu ukierunkowany na 
wyniki niż obecny system powiązania 
środków z celami, jednocześnie należycie 
uwzględniając charakterystyczne dla 
poszczególnych regionów potrzeby i 
priorytety. Dokładny zakres każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinien zostać 
określony w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy i może być 
ograniczony tylko do niektórych celów 
tematycznych zdefiniowanych w 
niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Punkt 68 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
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inwestowania w przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka 12

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) Wspólne ramy strategiczne w 
załączniku X do niniejszego 
rozporządzenia umożliwiają koordynację i 
zapewnienie równowagi między celami i 
priorytetami strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu a zawartymi w Traktacie 
celami spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej. Celem wspólnych ram 
strategicznych jest wskazanie 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.

Uzasadnienie

O wspólnych ramach strategicznych powinna decydować władza ustawodawcza.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych przyjętych przez Komisję
każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami i z 
Komisją, powinno przygotować umowę 

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych, określonych w załączniku 
X do niniejszego rozporządzenia, oraz w 
celu zagwarantowania stosowania zasady 
wielopoziomowego systemu rządzenia
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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.

każde państwo członkowskie, wraz ze 
swoimi partnerami oraz w porozumieniu z 
Komisją, powinno sporządzić 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 14

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.
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Uzasadnienie

Rezerwa na wykonanie doprowadzi do ustalania niższych celów i mogłaby przysporzyć 
kłopotów w zakresie wdrażania pod koniec okresu programowania.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
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 

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
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.
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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

W poprawce usunięto możliwość zawieszania płatności przez Komisję, tak aby uniknąć 
karania regionów za błędy popełniane przez państwa członkowskie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność 
lokalną poprzez ustanowienie wspólnych 
zasad i ścisłej koordynacji dla wszystkich 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Odpowiedzialność za 
realizację strategii rozwoju lokalnego 
powinna z zasady spoczywać na lokalnych 
grupach działania, w tym istniejących 
grupach LEADER, reprezentujących 
interesy społeczności.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinien 
być wsparciem dla wszystkich regionów, 

(54) Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinien 
być wsparciem dla wszystkich regionów, 
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tak aby promować zawarte w Traktacie 
cele spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej. W celu zapewnienia 
zrównoważonego i stopniowego wsparcia 
oraz dla odzwierciedlenia poziomu 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
środki w ramach tego celu należy 
rozdzielić z EFRR i EFS między regiony 
słabiej rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte 
zgodnie z ich produktem krajowym brutto
(PKB) na mieszkańca w relacji do średniej 
UE. Dla zapewnienia długookresowej 
trwałości inwestycji z funduszy 
strukturalnych wszystkie regiony, których 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2013 
wyniósł mniej niż 75 % średniej UE-25 w 
okresie odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75 % średniej 
UE-27, powinny otrzymać co najmniej 
dwie trzecie swojej alokacji na okres 2007-
2013. Państwa członkowskie, których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca wynosi mniej niż 90 % 
średniej UE, powinny skorzystać z 
Funduszu Spójności w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

tak aby promować zawarte w Traktacie 
cele spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej. W celu zapewnienia 
zrównoważonego i stopniowego wsparcia 
oraz dla odzwierciedlenia poziomu 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
środki w ramach tego celu należy 
rozdzielić z EFRR i EFS między regiony 
słabiej rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte 
zgodnie z ich produktem krajowym brutto
(PKB) na mieszkańca w relacji do średniej 
UE. Dla zapewnienia długookresowej 
trwałości inwestycji z funduszy 
strukturalnych wszystkie regiony, których 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2013 
wyniósł mniej niż 75 % średniej UE-25 w 
okresie odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75 % średniej 
UE-27, powinny otrzymać część swojej 
alokacji na okres 2007-2013 odwrotnie 
proporcjonalną do PKB na mieszkańca w 
tych regionach. Państwa członkowskie, 
których dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca wynosi mniej niż 90 % 
średniej UE, powinny skorzystać z 
Funduszu Spójności w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

Uzasadnienie

Gwarantowaną minimalną kwotę otrzymywaną przez państwo członkowskie w porównaniu z 
alokacją na okres 2007–2013 należy obliczyć w zależności od PKB na mieszkańca, tak aby 
uboższe państwa członkowskie otrzymały więcej w punktach procentowych niż państwa 
zamożniejsze.

Poprawka 18

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 

skreślony
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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.

Uzasadnienie

Zob. Poprawka 8.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne elementów 
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, definicji obszaru i ludności 
objętych strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (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, 
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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 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

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 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

Poprawka 20

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 

(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 
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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.

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.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają
dokument przekładający ogólne i 
szczegółowe cele unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania dla 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, ustanawiając dla 
każdego celu tematycznego kluczowe 
działania, które mają być wspierane z tych 
funduszy, oraz mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z 
politykami gospodarczymi i politykami 
zatrudnienia w państwach członkowskich i 
w Unii;

(2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają
ramy, które umożliwiają koordynację i 
zapewniają równowagę między celami i 
priorytetami strategii „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu a zawartymi w Traktacie 
celami spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, ustanawiając dla każdego 
celu tematycznego kluczowe działania, 
które mają być wspierane z tych funduszy, 
oraz mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z 
politykami gospodarczymi i politykami 
zatrudnienia w państwach członkowskich i 
w Unii;
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Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 1 do punktu 14 preambuły.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „umowa partnerska” oznacza 
dokument przygotowany przez państwo 
członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
który określa strategię państwa 
członkowskiego, jego priorytety i warunki 
efektywnego i skutecznego korzystania z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w celu realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, i który został 
zatwierdzony przez Komisję w następstwie 
oceny i dialogu z państwem 
członkowskim;

(18) „umowa partnerska” oznacza 
dokument przygotowany przez państwo 
członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
który określa strategię państwa 
członkowskiego, jego priorytety i warunki 
efektywnego i skutecznego korzystania z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w celu realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, zgodnie z 
zawartymi w Traktacie celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, i
który został zatwierdzony przez Komisję w 
następstwie oceny i dialogu z państwem 
członkowskim;

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 2 do punktu 16 preambuły.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych z
zaleceniami dla poszczególnych państw 
przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu i odpowiednimi zaleceniami 

(f) mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych z
krajowymi programami reform i innymi 
odnośnymi strategiami;
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Rady przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142 
dotyczącego wspólnych ram 
strategicznych w ciągu 3 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Wspólne ramy strategiczne załączono do 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zob. Poprawka 6.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
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, przełożonych na 
uwarunkowania krajowe i regionalne w 
krajowych programach reform i innych 
strategiach.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18



PE488.045v02-00 22/32 AD\906170PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20

Alokacja rezerwy na wykonanie skreślony
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 
ust. 2 i 3, rezerwa na wykonanie dla 
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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

Zob. Poprawka 8.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreślony
Uwarunkowania związane z koordynacją 

polityk gospodarczych państw 
członkowskich
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1. Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o dokonanie przeglądu 
oraz zaproponowanie zmian do jej umowy 
partnerskiej i odpowiednich programów, 
w przypadkach, w których jest to 
konieczne: (a) w celu wsparcia wykonania 
zalecenia Rady, skierowanego do danego 
państwa członkowskiego, i przyjętego 
zgodnie z art. 121 ust. 2 lub art. 148 ust. 4 
Traktatu, bądź w celu wsparcia wdrażania 
środków skierowanych do danego 
państwa członkowskiego i przyjętych 
zgodnie z art. 136 ust. 1 Traktatu; (b) w 
celu wsparcia wykonania zalecenia Rady 
skierowanego do danego państwa 
członkowskiego i przyjętego zgodnie z art. 
126 ust. 7 Traktatu; (c) w celu wsparcia 
wykonania zalecenia Rady skierowanego 
do danego państwa członkowskiego i 
przyjętego zgodnie z art. 7 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr […]/2011 [w 
sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania], pod warunkiem że zmiany 
te uznaje się za niezbędny przyczynek do 
korekty zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, lub celu 
maksymalnego zwiększenia wpływu 
dostępnych funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność zgodnie z 
ust. 4, jeżeli państwo członkowskie spełnia 
jeden z następujących warunków: (i) 
pomoc finansowa Unii jest udostępniana 
temu państwu członkowskiemu na 
podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 
407/2010; (ii) średnioterminowa pomoc 
finansowa jest mu udostępniana zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002; 
(iii) pomoc finansowa w formie pożyczki 
w ramach europejskiego mechanizmu 
stabilności jest mu udostępniana zgodnie z 
Porozumieniem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
2. Państwo członkowskie przedkłada 
wniosek dotyczący zmiany umowy 
partnerskiej oraz odnośnych programów 
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w ciągu jednego miesiąca. W razie 
konieczności Komisja przedstawia uwagi 
w ciągu jednego miesiąca od złożenia 
poprawek, w którym to przypadku 
państwo członkowskie może ponownie 
złożyć wniosek w ciągu jednego miesiąca.
3. Jeżeli Komisja nie poczyniła uwag lub 
gdy jej uwagi zostały należycie wzięte pod 
uwagę, Komisja przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia zmian do umowy 
partnerskiej oraz odpowiednich 
programów bez zbędnej zwłoki.
4. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pomoc finansowa jest udostępniana 
państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 1 
lit. d) i jest związana z programem 
dostosowawczym, Komisja może – nie 
czekając na wniosek od państwa 
członkowskiego – zmienić umowę
partnerską i programy w celu 
maksymalizacji wpływu dostępnych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność. W celu zapewnienia 
skutecznej realizacji umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów Komisja 
angażuje się w ich zarządzanie jak 
określono w programie dostosowawczym 
lub w protokole ustaleń podpisanym z 
danym państwem członkowskim.
5. Jeżeli państwo członkowskie nie 
odpowie na wezwanie Komisji, o którym 
mowa w ust. 1, lub nie zareaguje w 
zadowalający sposób w terminie jednego 
miesiąca na uwagi Komisji, o których 
mowa w ust. 2, Komisja może w ciągu 
trzech miesięcy po przesłaniu swoich 
uwag przyjąć, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję zawieszającą w 
całości lub części płatności w odniesieniu 
do danych programów.
6. Komisja zawiesza, w drodze aktów 
wykonawczych, w całości lub części 
płatności i zobowiązania w odniesieniu do 
danych programów, jeżeli: (a) Rada 
zdecyduje, że państwo członkowskie nie 
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przestrzega szczególnych środków 
określonych przez Radę zgodnie z art. 136 
ust. 1 Traktatu; (b) Rada zdecyduje 
zgodnie z art. 126 ust. 8 lub art. 126 ust. 
11 Traktatu, że dane państwo 
członkowskie nie podjęło skutecznych 
działań w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu; albo (c) Rada 
stwierdzi, zgodnie z art. 8 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2011 [w 
sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania], że w dwóch następujących 
po sobie przypadkach państwo 
członkowskie nie przedstawiło 
wystarczającego planu działań 
naprawczych lub Rada przyjmie decyzję, 
w której stwierdza, że dane państwo 
członkowskie nie zastosowało się do 
zalecenia, zgodnie z art. 10 ust. 4 
wspomnianego rozporządzenia; (d)
Komisja stwierdzi, że państwo 
członkowskie nie podjęło środków w celu 
wykonania programu dostosowawczego, o 
których mowa w rozporządzeniu Rady 
(UE) nr 407/2010 lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 332/2002 i w związku z tym 
postanowi o niezatwierdzeniu wypłaty 
pomocy finansowej przyznanej temu 
państwu członkowskiemu; lub (e) Rada 
dyrektorów europejskiego mechanizmu 
stabilności stwierdzi, że warunek, pod 
którym państwu członkowskiemu 
udzielono pomocy finansowej w formie 
pożyczki w ramach europejskiego 
mechanizmu stabilności, nie został 
spełniony i w związku z tym postanowi o 
niewypłaceniu wsparcia dotyczącego 
stabilności, przyznanego temu państwu 
członkowskiemu.
7. Decydując się na zawieszenie w całości 
lub części płatności lub zobowiązań 
zgodnie z, odpowiednio, ust. 5 i 6, Komisja 
dopilnowuje, aby zawieszenie było 
proporcjonalne i skuteczne, biorąc pod 
uwagę sytuację gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego i z 
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poszanowaniem zasady równego 
traktowania państw członkowskich, w 
szczególności biorąc pod uwagę wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego.
8. Komisja bezzwłocznie znosi zawieszenie 
płatności i zobowiązań, w przypadku gdy 
państwo członkowskie zaproponowało 
zmiany do umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów zgodnie z 
prośbą Komisji i zmiany te zostały 
zatwierdzone przez Komisję oraz, w 
stosownych przypadkach: (a) Rada 
zdecydowała, że państwo członkowskie 
przestrzega szczególnych środków 
określonych przez Radę zgodnie z art. 136 
ust. 1 Traktatu; (b) Procedura 
nadmiernego deficytu zostaje zawieszona 
zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 
1467/97 lub Rada zdecydowała zgodnie z 
art. 126 ust. 12 Traktatu o uchyleniu 
decyzji w sprawie istnienia nadmiernego 
deficytu; (c) Rada przyjęła plan działań 
naprawczych przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 
2 rozporządzenia (UE) nr [...] 
[rozporządzenie w sprawie nadmiernego 
zakłócenia równowagi] lub zawieszona 
zostaje procedura dotycząca nadmiernego 
zakłócenia równowagi zgodnie z art. 10 
ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, albo 
Rada zamknęła procedurę dotyczącą 
nadmiernego zakłócenia równowagi 
zgodnie z art. 11 wspomnianego 
rozporządzenia; (d) Komisja stwierdziła, 
że państwo członkowskie podjęło środki w 
celu wykonania programu 
dostosowawczego, o którym mowa w 
rozporządzeniu Rady (UE) nr 407/2010 
lub w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
332/2002, a w konsekwencji zdecydowała 
o zatwierdzeniu wypłaty pomocy 
finansowej przyznanej temu państwu 
członkowskiemu; lub (e) Rada dyrektorów 
europejskiego mechanizmu stabilności 
stwierdziła, że warunek, pod którym 
państwu członkowskiemu udzielono 
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pomocy finansowej w formie pożyczki w 
ramach europejskiego mechanizmu 
stabilności, został spełniony i w związku z 
tym postanowiła o wypłaceniu wsparcia 
dotyczącego stabilności przyznanego temu 
państwu członkowskiemu. Jednocześnie 
Rada podejmuje decyzję, na podstawie 
wniosku Komisji, o ponownym ujęciu w 
budżecie zawieszonych zobowiązań 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (UE) 
nr [...] ustanawiającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020.

Uzasadnienie

Zob. Poprawka 9.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) działań mających na celu 
rozpowszechnianie informacji, wspieranie 
tworzenia sieci, prowadzenia działań 
komunikacyjnych, podnoszenia 
świadomości, promowania współpracy i 
wymiany doświadczeń, w tym z państwami 
trzecimi; W celu uzyskania większej 
wydajności działań informacyjnych 
skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz 
w celu wzmocnienia efektu synergii 
między działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

(f) działań mających na celu 
rozpowszechnianie informacji, wspieranie 
tworzenia sieci, prowadzenia działań 
komunikacyjnych, podnoszenia 
świadomości, promowania współpracy i 
wymiany doświadczeń, w tym z
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i państwami trzecimi; W 
celu uzyskania większej wydajności 
działań informacyjnych skierowanych do 
ogółu społeczeństwa oraz w celu 
wzmocnienia efektu synergii między 
działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 - akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 15 do art. 18, zaproponowaną przez sprawozdawcę.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2006 
r. do 2008 r., do średniej PKB UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich PKB 
na mieszkańca, mierzonego parytetem siły 
nabywczej i obliczanego na podstawie 
danych liczbowych Unii za ostatni 
dostępny okres trzech lat w chwili wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, do 
średniej PKB UE-27 w tym samym okresie 
odniesienia.

Uzasadnienie

DNB mierzony na podstawie proponowanych przez Komisję danych za okres od 2006 r. do 
2008 r. nie może być wykorzystany jako wskaźnik sytuacji gospodarczej danego państwa 
członkowskiego, ponieważ nie obejmuje ostatnich trzech lat (2009-2012), w którym znaczna 
liczba regionów, zwłaszcza na „ekonomicznym południu”, doświadczyła skutków 
bezprecedensowego kryzysu społeczno-gospodarczego. Dlatego wyłącznie wykorzystanie 
najnowszych danych mogłoby zapewnić sprawiedliwy podział środków z funduszu spójności.

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 2007 
do 2009 r., wynosi mniej niż 90 % 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Fundusz Spójności udziela wsparcia tym 
państwom członkowskim, w których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii z ostatniego 
dostępnego okresu trzech lat w chwili 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 w 
tym samym okresie odniesienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 82 ust. 2 akapit drugi.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wyniósł 
mniej niż 75 % średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75 % średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację z 
funduszy strukturalnych równą co 
najmniej dwóm trzecich ich alokacji na 
okres 2007-2013.

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wyniósł 
mniej niż 75 % średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75 % średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację z 
funduszy strukturalnych odpowiadającą 
części ich alokacji na okres 2007-2013, 
która jest odwrotnie proporcjonalna do 
ich PKB na mieszkańca.

Uzasadnienie

Zob. Poprawka 10.
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Poprawka 34

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

Uzasadnienie
Zob. Poprawka 8.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 85 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, których średni 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2009
wynosił poniżej 85 % średniej UE-27 w 
tym samym okresie, oraz dla regionów 
najbardziej oddalonych;

(b) 85% dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, których średni 
PKB na mieszkańca w ostatnim dostępnym
okresie trzech lat w chwili wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia wynosił 
poniżej 85% średniej UE-27 w tym samym 
okresie, oraz dla regionów najbardziej 
oddalonych;

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami 9 i 10 odpowiednio do art. 82 ust. 2 akapit drugi i ust. 3 akapit 
pierwszy lit. b).
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