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Poprawka 104
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał 
wzrostu dzięki uzyskaniu synergii między 
politykami w dziedzinie transportu, 
energetyki i telekomunikacji i ich 
realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał w 
zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki 
uzyskaniu synergii między politykami w 
dziedzinie transportu, energetyki i 
telekomunikacji i ich realizacją, podnosząc 
tym samym skuteczność działań Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 105
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał 
wzrostu dzięki uzyskaniu synergii między 
politykami w dziedzinie transportu, 
energetyki i telekomunikacji i ich 
realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał 
zrównoważonego wzrostu dzięki uzyskaniu 
synergii między politykami w dziedzinie 
transportu, energetyki i telekomunikacji i 
ich realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

Or. sv

Poprawka 106
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał 
wzrostu dzięki uzyskaniu synergii między 
politykami w dziedzinie transportu, 
energetyki i telekomunikacji i ich 
realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

(1) Aby osiągnąć większą spójność 
społeczną i terytorialną wewnątrz Unii,
należy uzyskać synergię między 
politykami w dziedzinie transportu, 
energetyki i telekomunikacji i wdrożyć te 
polityki. Dzięki instrumentowi „Łącząc 
Europę” celem działania Unii będzie 
zapewnienie uruchomienia tych synergii z 
jak największym poszanowaniem 
wyśrubowanych norm społecznych i 
środowiskowych.

Or. fr

Poprawka 107
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał 
wzrostu dzięki uzyskaniu synergii między 
politykami w dziedzinie transportu, 
energetyki i telekomunikacji i ich 
realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał w 
zakresie zrównoważonego i przyjaznego 
środowisku wzrostu dzięki uzyskaniu 
synergii między politykami w dziedzinie 
transportu, energetyki i telekomunikacji i 
ich realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyzwaniem UE w zakresie wzrostu należy zająć się z położeniem szczególnego nacisku na 
jego zrównoważony charakter w odniesieniu do środowiska i zmierzania do 2050 r. ku 
gospodarce opartej na technologiach niskoemisyjnych. W związku z tym należy skupiać się na 
synergiach, jeśli powiązane są one z realizacją powyższych celów.
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Poprawka 108
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał 
wzrostu dzięki uzyskaniu synergii między 
politykami w dziedzinie transportu, 
energetyki i telekomunikacji i ich 
realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

(1) Utworzenie instrumentu „Łącząc 
Europę” powinno zwiększyć potencjał 
wzrostu i zatrudnienia dzięki uzyskaniu 
synergii między politykami w dziedzinie 
transportu, energetyki i telekomunikacji i 
ich realizacją, podnosząc tym samym 
skuteczność działań Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 109
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Istnieje pilna potrzeba uproszczenia 
finansowego w celu wykorzystania 
korzyści płynących z potencjalnych 
synergii w ramach wdrażania, rozwoju i 
utrzymywania sieci telekomunikacyjnych i 
energetycznych.

Or. en

Poprawka 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W opracowywaniu polityki w 
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dziedzinie infrastruktury transportowej 
należy uwzględniać element 
środowiskowy, kryzys finansowy i 
wynikający z niego brak środków 
publicznych, zmiany demograficzne oraz 
potrzeby wszystkich obywateli i regionów 
w zakresie dostępności. Należy skupiać się 
na inteligentnych inwestycjach, które 
generują korzyści gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe w krótszej perspektywie 
czasowej, a także przyczyniają się do 
tworzenia miejsc pracy, przy 
jednoczesnym unikaniu opóźnień 
powodowanych przez bardzo duże 
projekty, które nie mogą zostać 
zrealizowane przed 2030 r. będącym 
ostatecznym terminem ukończenia 
budowy sieci bazowej.

Or. en

Poprawka 111
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. 
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do jednolitego
rynku i tym samym przyczynią się 
podniesienia konkurencyjności
gospodarki rynkowej zgodnie z celami i 
docelowymi poziomami określonymi w 
strategii „Europa 2020”.

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. 
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do rynku 
wewnętrznego i tym samym przyczynią się 
do bardziej zrównoważonej gospodarki 
zgodnie z celami i docelowymi poziomami 
określonymi w strategii „Europa 2020”.

Or. en
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Uzasadnienie

Zrównoważoność jest celem szerszym niż ukończenie tworzenia konkurencyjności rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 112
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. 
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do jednolitego
rynku i tym samym przyczynią się 
podniesienia konkurencyjności gospodarki 
rynkowej zgodnie z celami i docelowymi 
poziomami określonymi w strategii 
„Europa 2020”.

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę i 
jej regiony – szczególnie w takich 
dziedzinach jak transport, energetyka i 
telekomunikacja. Sprzyjające rozwojowi 
połączenia zapewnią lepszy dostęp do 
rynku wewnętrznego i tym samym 
przyczynią się podniesienia 
konkurencyjności gospodarki rynkowej 
zgodnie z celami i docelowymi poziomami 
określonymi w strategii „Europa 2020”.

Or. pt

Uzasadnienie

Wprawdzie jest to ogólnoeuropejski instrument, ale należy wspierać integrację i rozwój 
wszystkich regionów Europy zgodnie z celami strategii „Europa 2020”.

Poprawka 113
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 

(2) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu nadanie impetu 
inwestycjom w zakresie sieci 
transeuropejskich i zwiększenie spójności 
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transport, energetyka i telekomunikacja.
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do jednolitego 
rynku i tym samym przyczynią się 
podniesienia konkurencyjności 
gospodarki rynkowej zgodnie z celami i 
docelowymi poziomami określonymi w 
strategii „Europa 2020”.

społecznej w Europie za sprawą zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju 
mobilności osób i odpowiedniego 
połączenia wszystkich zainteresowanych 
regionów. W związku z tym i w celu 
zwiększenia efektywności działań UE oraz 
właściwego wykorzystania dostępnych 
środków instrument ten powinien 
umożliwić wykorzystanie w najlepszy 
sposób synergii pomiędzy sektorami 
transportu, energetyki i telekomunikacji, 
aby ograniczyć ich wpływ na środowisko 
oraz zmaksymalizować ich efektywność.

Or. fr

Poprawka 114
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. 
Sprzyjające rozwojowi połączenia 
zapewnią lepszy dostęp do jednolitego
rynku i tym samym przyczynią się 
podniesienia konkurencyjności gospodarki 
rynkowej zgodnie z celami i docelowymi 
poziomami określonymi w strategii 
„Europa 2020”.

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. Te 
usprawnione połączenia zapewnią lepszy 
dostęp do rynku wewnętrznego i tym 
samym przyczynią się do podniesienia 
konkurencyjności gospodarki rynkowej 
zgodnie z celami i docelowymi poziomami 
określonymi w strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 115
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. Te 
usprawnione połączenia zapewnią lepszy 
dostęp do jednolitego rynku i tym samym 
przyczynią się podniesienia 
konkurencyjności gospodarki rynkowej 
zgodnie z celami i docelowymi poziomami 
określonymi w strategii „Europa 2020”.

(2) Pełne funkcjonowanie jednolitego 
rynku zależy od nowoczesnej, wysoce 
sprawnej infrastruktury łączącej Europę –
szczególnie w takich dziedzinach jak 
transport, energetyka i telekomunikacja. Te 
usprawnione połączenia zapewnią lepszy 
dostęp do rynku wewnętrznego, ułatwią 
interakcje transgraniczne i tym samym 
przyczynią się do podniesienia 
konkurencyjności gospodarki rynkowej 
zgodnie z celami i docelowymi poziomami 
określonymi w strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 116
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Instrument „Łącząc Europę” wspiera 
priorytetowe dla Europy sektory 
przemysłu. Jest on niezbędnym 
narzędziem na rzecz stworzenia 
europejskiej polityki przemysłowej 
stanowiącej źródło zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego.

Or. fr

Poprawka 117
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu przyspieszenie 
inwestycji w zakresie sieci 
transeuropejskich i przyciągnięcie 
funduszy zarówno z sektora publicznego, 
jak i prywatnego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze stwierdzenie jest zbędne, ponieważ w poprzednich punktach preambuły lepiej 
przedstawiono cele instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 118
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu przyspieszenie 
inwestycji w zakresie sieci 
transeuropejskich i przyciągnięcie 
funduszy zarówno z sektora publicznego, 
jak i prywatnego.

skreślony

Or. fr

Poprawka 119
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu przyspieszenie 

(3) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu zwiększenie pewności 
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inwestycji w zakresie sieci 
transeuropejskich i przyciągnięcie 
funduszy zarówno z sektora publicznego, 
jak i prywatnego.

prawa oraz przyspieszenie inwestycji w 
zakresie sieci transeuropejskich i 
przyciągnięcie funduszy zarówno z sektora 
publicznego, jak i prywatnego.

Or. en

Poprawka 120
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu przyspieszenie 
inwestycji w zakresie sieci 
transeuropejskich i przyciągnięcie 
funduszy zarówno z sektora publicznego, 
jak i prywatnego.

(3) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu przyspieszenie 
inwestycji w zakresie sieci 
transeuropejskich, zwielokrotnienie ich 
synergii i przyciągnięcie funduszy 
zarówno z sektora publicznego, jak i 
prywatnego.

Or. en

Poprawka 121
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W sektorach energetyki i transportu 
instrument „Łącząc Europę” powinien 
nie tylko przyczyniać się do realizacji 
obecnych celów w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, 20% zwiększenia 
efektywności energetycznej i podniesienia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 
20%, ale powinien także stworzyć 
podstawy dla ram w zakresie polityki w 
dziedzinie klimatu i energii na okres po 
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2020 r., kiedy dalszy rozwój w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych i 
ograniczenia mających wpływ na klimat 
emisji będą miały bardzo istotne 
znaczenie. 

Or. sv

Poprawka 122
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu.

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu, bez 
zwiększania stopnia izolacji niektórych 
regionów europejskich, takich jak regiony 
najbardziej oddalone i wyspiarskie.

Or. pt

Uzasadnienie

Środki i działania wspierające niskoemisyjną gospodarkę i społeczeństwo nie powinny być 
powodem zwiększonej izolacji regionów, które już oddalone są od rynku wewnętrznego.
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Poprawka 123
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20% 
budżetu unijnego na cele związane 
z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz zapobiegania zagrożeniom i 
zarządzania nimi na etapie przygotowania, 
opracowania i realizacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Inwestycje 
infrastrukturalne objęte niniejszym 
rozporządzeniem powinny przyczynić się 
do promocji idei przekształcenia 
gospodarki i społeczeństwa w taki sposób, 
aby charakteryzowały się niską emisją 
dwutlenku węgla i były odporne na 
zmiany klimatu.

(5) Uwzględnianie całościowego wpływu 
polityk europejskich na środowisko jest 
traktowane jako priorytet, a Unia 
zobowiązała się przeznaczyć co najmniej 
20% budżetu unijnego na cele związane 
z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić pełną 
ocenę wpływu na środowisko oraz 
zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
poszanowaniem wszystkich elementów 
środowiska i zrównoważonością 
społeczną.

Or. fr

Poprawka 124
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
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Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu.

Kwestie łagodzenia i przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zapobiegania 
zagrożeniom i zarządzania nimi muszą być 
wspierane na etapie przygotowania, 
opracowania i realizacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. Inwestycje 
infrastrukturalne objęte niniejszym 
rozporządzeniem muszą przyczynić się do 
promocji idei przekształcenia gospodarki i 
społeczeństwa w taki sposób, aby 
charakteryzowały się niską emisją 
dwutlenku węgla i były odporne na zmiany 
klimatu.

Or. sv

Poprawka 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu.

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu. Komisja 
powinna dopilnować, aby 
międzynarodowe porozumienia i normy 
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mające zastosowanie w ramach rynku 
wewnętrznego były stosowane w sposób 
bezstronny względem państw 
członkowskich, bez powodowania 
zakłóceń konkurencji, w celu zapewnienia 
pomyślnego funkcjonowania europejskich 
przedsięwzięć w obliczu globalnej 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Inwestycje infrastrukturalne objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczynić się do promocji idei 
przekształcenia gospodarki i społeczeństwa 
w taki sposób, aby charakteryzowały się 
niską emisją dwutlenku węgla i były 
odporne na zmiany klimatu.

(5) Komisja zobowiązała się uwzględnić 
zmiany klimatu w unijnych programach 
wydatków i przeznaczyć co najmniej 20 % 
budżetu unijnego na cele związane z 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 
Istotne znaczenie ma, aby zapewnić 
uregulowanie kwestii łagodzenia i 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania zagrożeniom i zarządzania 
nimi na etapie przygotowania, opracowania 
i realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz nadawania w związku z tym 
priorytetowego charakteru inwestycjom z 
zakresu połączeń międzysystemowych dla 
energii elektrycznej. Inwestycje 
infrastrukturalne objęte niniejszym 
rozporządzeniem powinny przyczynić się 
do promocji idei przekształcenia 
gospodarki i społeczeństwa w taki sposób, 
aby charakteryzowały się niską emisją 
dwutlenku węgla i były odporne na zmiany 
klimatu. W ramach tych inwestycji należy 
minimalizować wsparcie dla 
długofalowych projektów o wysokiej 
emisyjności, które skazują nasz system 
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energetyczny na korzystanie z paliw 
kopalnych przez kilka kolejnych 
dziesięcioleci i niweczą wysiłki na rzecz 
realizacji unijnych celów w dziedzinie 
klimatu do 2020 r. i 2050 r.

Or. en

Poprawka 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W Białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. 
Biała księga ma na celu także 
optymalizację skuteczności działania 
multimodalnych łańcuchów logistycznych, 
m.in. poprzez większe wykorzystanie 
bardziej energooszczędnych rodzajów 
transportu. W związku z tym określa one 
następujące cele polityki TEN-T: do 2030 
r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 
2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, 
w miarę możliwości, z systemem 
transportu śródlądowego.

Or. es

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 128
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W Białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. 
Biała księga ma na celu także 
optymalizację skuteczności działania 
multimodalnych łańcuchów logistycznych, 
m.in. poprzez większe wykorzystanie 
bardziej energooszczędnych rodzajów 
transportu. W związku z tym określa one 
następujące cele polityki TEN-T: do 2030 
r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. 
Biała księga ma na celu także jednolity 
rozwój europejskiego obszaru 
transportowego, optymalizację 
skuteczności działania multimodalnych 
łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez 
większe wykorzystanie bardziej 
energooszczędnych rodzajów transportu. 
W związku z tym określa one następujące 
cele polityki TEN-T: do 2030 r. 30 % 
drogowego transportu towarów na 
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2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, 
w miarę możliwości, z systemem 
transportu śródlądowego.

odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 
2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz 
z systemem transportu śródlądowego.

Or. ro

Poprawka 129
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W Białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. 
Biała księga ma na celu także 
optymalizację skuteczności działania 
multimodalnych łańcuchów logistycznych, 
m.in. poprzez większe wykorzystanie 
bardziej energooszczędnych rodzajów 
transportu. W związku z tym określa one 
następujące cele polityki TEN-T: do 2030 

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. Wprawdzie w białej
księdze określono cel zakładający 
ograniczenie do 2050 r. emisji gazów 
cieplarnianych w sektorze transportu o co 
najmniej 60 % w stosunku do 1990 r., ale 
Parlament Europejski w swojej rezolucji 
wzywa do opracowania przepisów 
prawnych mających na celu ograniczanie 
o 20 % emisji dwutlenku węgla i innych 
gazów cieplarnianych w sektorze 
transportu do 2020 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T, a 
Parlament Europejski wzywa państwa 
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r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś 
do 2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, 
w miarę możliwości, z systemem 
transportu śródlądowego.

członkowskie, aby zobowiązały się do 
wyeliminowania głównych znanych 
„wąskich gardeł” w każdym rodzaju 
transportu do 2020 r. poprzez 
przedstawienie zatwierdzonego planu 
finansowania do 2015 r. Biała księga ma 
na celu także optymalizację skuteczności 
działania multimodalnych łańcuchów 
logistycznych, m.in. poprzez większe 
wykorzystanie bardziej energooszczędnych 
rodzajów transportu.

Or. en

Uzasadnienie

W przyjętej w dniu 15 grudnia 2011 r. rezolucji PE w sprawie białej księgi zaproponowano 
bardziej ambitne cele i terminy w celu zapewnienia najbardziej skutecznego wdrożenia 
wspomnianej białej księgi. Należy uwzględnić jedynie istotny priorytet białej księgi, ponieważ 
w rozporządzeniach dotyczących TEN-T i instrumentu „Łącząc Europę” określa się główne 
cele w ramach jasnej procedury legislacyjnej.

Poprawka 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W Białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 

(7) Dnia 28 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”. W białej księdze 
określono cel zakładający ograniczenie do 
2050 r. emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze transportu o co najmniej 60 % w 
stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o 
infrastrukturę, biała księga zakłada 
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utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, ogólnounijnej i 
multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. 
Biała księga ma na celu także 
optymalizację skuteczności działania 
multimodalnych łańcuchów logistycznych, 
m.in. poprzez większe wykorzystanie 
bardziej energooszczędnych rodzajów 
transportu. W związku z tym określa one 
następujące cele polityki TEN-T: do 2030 
r. 30 % drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 
2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, 
w miarę możliwości, z systemem 
transportu śródlądowego.

utworzenie do 2030 r. w pełni 
funkcjonującej, interoperacyjnej,
ogólnounijnej i multimodalnej „sieci 
bazowej” TEN-T. Interoperacyjność kolei 
można usprawnić dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom, które zwiększają zgodność 
między stosowanymi systemami, takim jak 
urządzenia pokładowe i sploty. Biała 
księga ma na celu także optymalizację 
skuteczności działania multimodalnych 
łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez 
większe wykorzystanie bardziej 
energooszczędnych rodzajów transportu. 
W związku z tym określa one następujące 
cele polityki TEN-T: do 2030 r. 30 % 
drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 
2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, 
w miarę możliwości, z systemem 
transportu śródlądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Interoperacyjność jest elementem mającym zasadnicze znaczenie dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, zwłaszcza w sektorze kolei. Interoperacyjność należy 
rozumieć w szerokim sensie tego terminu, aby można było wdrażać mniej kosztowne 
rozwiązania.

Poprawka 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Unia dąży do ograniczenia i 
internalizacji wszystkich kosztów 
zewnętrznych oraz stosuje zasadę 
„zanieczyszczający płaci” zapisaną w art. 
191 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 132
Michael Gahler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W związku z zamiarem pobudzania 
przestawienia się na transport kolejowy 
zasadnicze znaczenie ma zdobycie 
większego stopnia akceptacji ze strony 
osób narażonych na hałas powodowany 
przez kolej oraz obniżanie poziomów 
zagrożenia hałasem, zwłaszcza na 
obszarze kolejowych korytarzy 
towarowych.

Or. de

Poprawka 133
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Parlament Europejski w swojej 
rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
zrównoważonej przyszłości transportu 
podkreśla, że skuteczna polityka 
transportowa wymaga odpowiednich ram 

(8) Parlament Europejski w swojej 
rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
zrównoważonej przyszłości transportu 
podkreśla, że skuteczna polityka 
transportowa wymaga odpowiednich ram 
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finansowych odpowiadających 
pojawiającym się wyzwaniom i w związku 
z tym należy zwiększyć obecnie dostępne 
zasoby w zakresie transportu i mobilności; 
Parlament Europejski uznał także za 
konieczne ustanowienie instrumentu 
mającego na celu koordynację korzystania 
z różnych źródeł finansowania transportu, 
funduszy dostępnych w ramach polityki 
spójności, partnerstwa publiczno-
prywatnego („PPP”) lub innych 
instrumentów finansowych, takich jak 
gwarancje.

finansowych odpowiadających 
pojawiającym się wyzwaniom; Parlament 
Europejski uznał także za konieczne 
ustanowienie instrumentu mającego na 
celu koordynację i optymalizację 
korzystania z różnych źródeł finansowania 
transportu oraz wszystkich środków i 
mechanizmów finansowych dostępnych na 
szczeblu unijnym.

Or. en

Poprawka 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Podczas realizacji poprzednich 
wieloletnich ram finansowych (2007–
2013) okazało się, że ograniczone środki 
budżetowe na TEN-T utrudniają postępy 
w realizacji najbardziej złożonych 
projektów, a zwłaszcza projektów 
transgranicznych. Odpowiednie 
europejskie ramy budżetowe na potrzeby 
TEN-T umożliwiłyby zapewnienie nie 
tylko przyciągania większej liczby 
inwestorów prywatnych, lecz także 
większej krajowej woli politycznej w 
zakresie projektów europejskich, a tym 
samym przyczyniłyby się do lepszej 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi zainteresowanymi danym 
projektem transgranicznym. Unia 
Europejska musi zwiększyć swoje ambicje 
dotyczące wielkich europejskich projektów 
infrastrukturalnych, których złożoność i 
duży nakład pracy przy ich realizacji 
wymagają przeglądu służącego 



AM\912704PL.doc 23/151 PE496.337v01-00

PL

zwiększeniu środków budżetowych, które 
są im przydzielone, oraz dostosowania 
rozporządzenia budżetowego, które ich 
dotyczy. Chodzi o przyznanie nowym 
wytycznym dotyczącym TEN-T środków 
budżetowych i prawnych niezbędnych do 
zakończenia jej budowy.

Or. fr

Uzasadnienie

W odniesieniu do poprzednich wieloletnich ram finansowych należy podkreślić 
rozczarowujące rezultaty wynikające z ograniczonego budżetu i czasami niewłaściwie 
dostosowanych ram prawnych. Instrument „Łącząc Europę” jest zatem ustanowiony w celu 
zapewnienia odpowiednich ram prawnych i budżetowych dla zakończenia budowy TEN-T.

Poprawka 135
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na podstawie celów przedstawionych 
w białej księdze wytyczne dotyczące TEN-
T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
XXX/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia …, określają infrastrukturę 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
ustalają wymogi, jakie musi ona spełniać, 
oraz ustanawiają środki jej realizacji. W 
wytycznych przewidują w szczególności 
zakończenie budowy sieci bazowej do 
2030 r.

(10) Na podstawie celów przedstawionych 
w białej księdze wytyczne dotyczące TEN-
T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
XXX/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia …, określają infrastrukturę 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
ustalają wymogi, jakie musi ona spełniać, 
oraz ustanawiają środki jej realizacji. W 
wytycznych przewidują w szczególności 
zakończenie budowy sieci bazowej do 
2030 r. poprzez stworzenie nowej 
infrastruktury, a także poprzez 
remontowanie i modernizację istniejącej 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Na podstawie celów przedstawionych 
w białej księdze wytyczne dotyczące TEN-
T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
XXX/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia …, określają infrastrukturę 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
ustalają wymogi, jakie musi ona spełniać, 
oraz ustanawiają środki jej realizacji. W 
wytycznych przewidują w szczególności 
zakończenie budowy sieci bazowej do 
2030 r.

(10) Na podstawie celów przedstawionych 
w białej księdze wytyczne dotyczące TEN-
T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
XXX/2012 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia …, określają infrastrukturę 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
ustalają wymogi, jakie musi ona spełniać, 
oraz ustanawiają środki jej realizacji. W 
wytycznych przewidują w szczególności 
zakończenie budowy sieci bazowej do 
2030 r. poprzez stworzenie nowej 
infrastruktury, a także poprzez 
rewitalizację i modernizację istniejącej 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 137
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby 
osiągnąć pożądane skutki.
Dofinansowanie powinno zatem zostać
skierowane na potrzeby sieci bazowej (w 

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T.
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szczególności korytarzy sieci bazowej) i 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie systemów 
zarządzania ruchem (mianowicie 
systemów zarządzania ruchem lotniczym 
związanych z programem SESAR, którego 
potrzeby w zakresie unijnych środków 
budżetowych wynoszą około 3 mld EUR).

Or. en

Uzasadnienie

Na tym etapie nie ma potrzeby wprowadzania tak szczegółowych przepisów.

Poprawka 138
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) i projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
systemów zarządzania ruchem (mianowicie 
systemów zarządzania ruchem lotniczym 
związanych z programem SESAR, którego 
potrzeby w zakresie unijnych środków 
budżetowych wynoszą około 3 mld EUR).

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej), bez wykluczania możliwości 
wsparcia na rzecz sieci kompleksowej, i 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie systemów 
zarządzania ruchem (mianowicie systemów 
zarządzania ruchem lotniczym związanych 
z programem SESAR, którego potrzeby w 
zakresie unijnych środków budżetowych 
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wynoszą około 3 mld EUR).

Or. pt

Uzasadnienie

Wsparcie w ramach CEF powinno skupiać się na sieci bazowej, ale nie powinno całkowicie 
wykluczać możliwości finansowania sieci kompleksowej, w przypadkach gdy projekty 
charakteryzują się europejską wartością dodaną, zwłaszcza w obszarach, takich jak regiony 
najbardziej oddalone, zgodnie z przepisami art. 349 i 355 TFUE, które objęte są siecią 
kompleksową, aby zapobiegać zwiększaniu izolacji tych regionów.

Poprawka 139
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) i projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
systemów zarządzania ruchem (mianowicie 
systemów zarządzania ruchem lotniczym 
związanych z programem SESAR, którego 
potrzeby w zakresie unijnych środków 
budżetowych wynoszą około 3 mld EUR).

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych w 
sieć bazową TEN-T. Biorąc pod uwagę 
zasoby dostępne na poziomie UE, 
konieczne jest skoncentrowanie się na 
najważniejszych elementach o najwyższej 
wartości dodanej dla Europy, aby osiągnąć 
pożądane skutki. Dofinansowanie powinno 
zatem zostać skierowane na potrzeby sieci 
bazowej (w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) i projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, takie jak 
ośrodki transportu multimodalnego, oraz
w dziedzinie systemów zarządzania 
ruchem (mianowicie systemów zarządzania 
ruchem lotniczym związanych z 
programem SESAR, którego potrzeby w 
zakresie unijnych środków budżetowych 
wynoszą około 3 mld EUR).

Or. en
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Poprawka 140
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W komunikacie pt. „Najbardziej 
oddalone regiony Unii Europejskiej: w 
kierunku partnerstwa na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” z 
dnia 20 czerwca 2012 r. Komisja 
podkreśla szczególne uwarunkowania 
najbardziej oddalonych regionów, o 
których mowa w art. 349 i 355 TFUE, i 
rozważa możliwość włączania ich w 
odnośne konkretne projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinach transportu, telekomunikacji 
i energetyki, aby wspomóc integrację tych 
regionów z rynkiem wewnętrznym i 
wspierać ich rozwój gospodarczy. W tym 
celu regiony te powinny otrzymywać 
wsparcie Komisji w zakresie 
opracowywania rezerwy konkretnych 
projektów.

Or. pt

Uzasadnienie

Ze względu na uwarunkowania środowiskowe regionów najbardziej oddalonych i ich 
odizolowanie od innych regionów europejskich powinny one, zgodnie z art. 349 i 355 TFUE, 
korzystać z tego instrumentu finansowego w celu sprzyjania ich integracji, a nie zwiększania 
ich izolacji od rynku wewnętrznego.

Poprawka 141
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby stworzyć europejską wartość 
dodaną, Unia powinna skoncentrować 
swoje wysiłki i zasoby na odcinkach 
transgranicznych, które zostały porzucone 
lub odcięte od końca drugiej wojny 
światowej. Priorytetowe znaczenie należy 
nadać modernizacji lub remontowi 
istniejącej infrastruktury.

Or. en

Poprawka 142
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności przy 
jednoczesnym przestrzeganiu alokacji 
krajowych dotyczących projektów 
wymienionych w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
powinna wspierać państwa członkowskie 
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alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

uprawnione do korzystania z Funduszu 
Spójności w realizacji szeregu projektów, 
aby nadać najwyższy priorytet alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

Or. en

Poprawka 143
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Należy zapewnić dodatkowe finansowanie 
z Funduszu Spójności przewyższające 
wartość alokacji państw członkowskich z 
tego funduszu, a Komisja powinna 
wspierać państwa członkowskie 
uprawnione do korzystania z Funduszu 
Spójności w realizacji szeregu projektów, 
aby nadać najwyższy priorytet alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

Or. lv
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Poprawka 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
lub priorytetami horyzontalnymi w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. W 
pierwszej fazie wybór projektów 
kwalifikujących się do finansowania 
powinien odbywać się z zachowaniem 
krajowych przydziałów z Funduszu 
Spójności. Komisja powinna wspierać 
państwa członkowskie uprawnione do 
korzystania z Funduszu Spójności w 
realizacji szeregu projektów, zwłaszcza 
poprzez wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego odnośnych 
administracji publicznych oraz poprzez 
organizowanie dodatkowych zaproszeń do 
składania wniosków.

Or. en
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Poprawka 145
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii, co 
często prowadzi do nieefektywnego 
wykorzystywania funduszy europejskich. 
W związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

Or. nl

Poprawka 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności. Komisja powinna dopilnować, 
aby nie było możliwości jakichkolwiek 
zniekształceń alokacji krajowych. Komisja 
powinna jednocześnie zapewnić niezbędną 
koordynację i pomoc uprawnionym 
państwom członkowskim w celu usunięcia 
przeszkód administracyjnych i 
biurokratycznych oraz zapewnienia 
przejrzystego procesu wyboru projektów.

Or. en

Poprawka 147
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków z 
Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
i energetyczną o dużej wartości dodanej 
dla Unii. W związku z tym, w celu 
zwiększenia możliwości realizacji tych 
projektów, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, środki z 
Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinny zostać przydzielone zarówno 
projektom transportowym, jak i projektom 
energetycznym, w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 148
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
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transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
(a w szczególności korytarzy sieci 
bazowej) w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”. Alokacja środków z Funduszu 
Spójności przydzielonych każdemu 
państwu członkowskiemu w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest zgodna 
z krajowymi kopertami finansowymi, ale 
po przeprowadzeniu przeglądu 
śródokresowego niewykorzystane przez 
dane państwo członkowskie środki 
finansowe udostępniane są wszystkim 
państwom członkowskim uprawnionym do 
korzystania z Funduszu Spójności. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia realnego postępu w zakresie rozwoju sieci bazowej, a zwłaszcza 
korytarzy sieci bazowej, należy utrzymać pewien stopień konkurencji pomiędzy państwami 
członkowskimi także w odniesieniu do kwoty 10 mld EUR będącej przydziałem w ramach 
Funduszu Spójności. Od samego początku przydziały środków muszą wyraźnie odpowiadać 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu Spójności. Niemniej jednak po przeglądzie 
śródokresowym niewykorzystane zasoby należy postawić do dyspozycji wszystkich państw 
członkowskich objętych programem na rzecz spójności.
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Poprawka 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie uprawnione do korzystania z 
Funduszu Spójności w realizacji szeregu 
projektów, aby nadać najwyższy priorytet 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności.

(13) Doświadczenie związane z obecnymi 
ramami finansowymi pokazuje, że wiele 
państw członkowskich, uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, ma 
poważne trudności z terminową realizacją 
złożonych projektów związanych z 
transgraniczną infrastrukturą transportową 
o dużej wartości dodanej dla Unii. W 
związku z tym, w celu zwiększenia 
możliwości realizacji projektów 
transportowych, szczególnie o charakterze 
transgranicznym i cechujących się wysoką 
wartością dodaną dla Unii, część środków 
z Funduszu Spójności (10 mld EUR) 
powinna zostać przekazana na 
finansowanie projektów transportowych 
związanych z transportową siecią bazową 
w państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności przy 
jednoczesnym przestrzeganiu alokacji 
krajowych dotyczących projektów 
wymienionych w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
powinna wspierać państwa członkowskie 
uprawnione do korzystania z Funduszu 
Spójności w realizacji szeregu projektów, 
aby nadać najwyższy priorytet alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

Or. en

Poprawka 150
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W komunikacie pt. „Priorytety w 
odniesieniu do infrastruktury energetycznej 
na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan 
działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej”, 
przyjętym w listopadzie 2010 r., Komisja 
ustaliła priorytetowe korytarze, które są 
niezbędne UE do realizacji do 2020 r. 
ambitnych celów w zakresie energii i 
klimatu odnoszących się do 
urzeczywistnienia wewnętrznego rynku 
energetycznego, zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw i umożliwienia 
integracji odnawialnych źródeł energii, a 
także przygotowania sieci do dalszego 
obniżenia emisyjności systemu 
energetycznego po roku 2020.

(14) W komunikacie pt. „Priorytety w 
odniesieniu do infrastruktury energetycznej 
na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan 
działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej”, 
przyjętym w listopadzie 2010 r., Komisja 
ustaliła priorytetowe korytarze, które są 
niezbędne UE do realizacji do 2020 r. 
ambitnych celów w zakresie energii i 
klimatu odnoszących się do 
urzeczywistnienia wewnętrznego rynku 
energetycznego, zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw i umożliwienia 
integracji odnawialnych źródeł energii, a 
także przygotowania sieci do dalszego 
obniżenia emisyjności systemu 
energetycznego po roku 2020. W 
dokumencie Komisja podkreśla przede 
wszystkim znaczenie podniesienia 
zdolności przepustowej wzajemnych 
połączeń elektroenergetycznych i 
gazowych pomiędzy Półwyspem 
Iberyjskim i Francją.

Or. en

Poprawka 151
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W komunikacie pt. „Priorytety w 
odniesieniu do infrastruktury energetycznej 
na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan 
działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej”, 
przyjętym w listopadzie 2010 r., Komisja 
ustaliła priorytetowe korytarze, które są 
niezbędne UE do realizacji do 2020 r. 

(14) W komunikacie pt. „Priorytety w 
odniesieniu do infrastruktury energetycznej 
na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan 
działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej”, 
przyjętym w listopadzie 2010 r., Komisja 
ustaliła priorytetowe korytarze, które są 
niezbędne UE do realizacji do 2020 r. 
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ambitnych celów w zakresie energii i 
klimatu odnoszących się do 
urzeczywistnienia wewnętrznego rynku 
energetycznego, zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw i umożliwienia 
integracji odnawialnych źródeł energii, a 
także przygotowania sieci do dalszego 
obniżenia emisyjności systemu 
energetycznego po roku 2020.

ambitnych celów w zakresie energii i 
klimatu odnoszących się do 
urzeczywistnienia wewnętrznego rynku 
energetycznego, zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw i umożliwienia 
integracji odnawialnych źródeł energii, a 
także przygotowania sieci dystrybucyjnych 
i przesyłowych energii elektrycznej do 
dalszego podniesienia poziomu 
wykorzystania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych po roku 2020.

Or. en

Poprawka 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w celu 
wprowadzenia wzajemnych połączeń 
między sieciami ponad granicami państw. 
Szacunkowe potrzeby inwestycyjne w 
zakresie infrastruktury energetycznej do 
2020 r. wynoszą 1 bilion EUR, z czego 
około 200 mld EUR w przypadku sieci 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu 
oraz infrastruktury magazynowej o 
istotnym znaczeniu dla Europy. Wśród 
projektów o istotnym znaczeniu dla Europy 
około 100 mld EUR inwestycji jest 
zagrożonych ze względu na trudności 
związane z uzyskaniem zezwoleń, 
kwestiami prawnymi lub finansowymi.

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
zwłaszcza poprzez wyeliminowanie wciąż 
istniejących wysp energetycznych w 
Europie, konieczne są poważne inwestycje 
w celu modernizacji i rozbudowy 
europejskiej infrastruktury energetycznej 
oraz w celu wprowadzenia wzajemnych 
połączeń między sieciami ponad granicami 
państw. Szacunkowe potrzeby 
inwestycyjne w zakresie infrastruktury 
energetycznej do 2020 r. wynoszą 1 bilion 
EUR, z czego około 200 mld EUR w 
przypadku sieci przesyłowych energii 
elektrycznej i gazu oraz infrastruktury 
magazynowej o istotnym znaczeniu dla 
Europy. Wśród projektów o istotnym 
znaczeniu dla Europy około 100 mld EUR 
inwestycji jest zagrożonych ze względu na 
trudności związane z uzyskaniem 
zezwoleń, kwestiami prawnymi lub 
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finansowymi.

Or. lt

Poprawka 153
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w celu 
wprowadzenia wzajemnych połączeń 
między sieciami ponad granicami państw. 
Szacunkowe potrzeby inwestycyjne w 
zakresie infrastruktury energetycznej do 
2020 r. wynoszą 1 bilion EUR, z czego 
około 200 mld EUR w przypadku sieci 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu 
oraz infrastruktury magazynowej o 
istotnym znaczeniu dla Europy. Wśród 
projektów o istotnym znaczeniu dla Europy 
około 100 mld EUR inwestycji jest 
zagrożonych ze względu na trudności 
związane z uzyskaniem zezwoleń, 
kwestiami prawnymi lub finansowymi.

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w celu 
wprowadzenia wzajemnych połączeń 
między sieciami ponad granicami państw. 
Szacunkowe potrzeby inwestycyjne w 
zakresie infrastruktury energetycznej do 
2020 r. wynoszą 1 bilion EUR, z czego 
około 200 mld EUR w przypadku sieci 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu 
oraz infrastruktury magazynowej o 
istotnym znaczeniu dla Europy. Wśród 
projektów o istotnym znaczeniu dla Europy 
około 100 mld EUR inwestycji jest 
zagrożonych ze względu na trudności 
związane z uzyskaniem zezwoleń, 
kwestiami prawnymi lub finansowymi, o 
czym jest mowa w dokumencie roboczym 
służb Komisji dla Rady ds. Transportu, 
Telekomunikacji i Energii z dnia 10 
czerwca 2011 r. pt. „Potrzeby inwestycyjne 
w zakresie infrastruktury energetycznej 
oraz wymogi w zakresie finansowania”.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie tekstu z punktami preambuły rozporządzenia zawierającego wytyczne 
dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.
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Poprawka 154
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje Fvertsw 
celu modernizacji i rozbudowy
europejskiej infrastruktury energetycznej 
oraz w celu wprowadzenia wzajemnych 
połączeń między sieciami ponad 
granicami państw. Szacunkowe potrzeby 
inwestycyjne w zakresie infrastruktury 
energetycznej do 2020 r. wynoszą 1 bilion 
EUR, z czego około 200 mld EUR w 
przypadku sieci przesyłowych energii 
elektrycznej i gazu oraz infrastruktury 
magazynowej o istotnym znaczeniu dla 
Europy. Wśród projektów o istotnym 
znaczeniu dla Europy około 100 mld EUR 
inwestycji jest zagrożonych ze względu na 
trudności związane z uzyskaniem 
zezwoleń, kwestiami prawnymi lub 
finansowymi.

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
najpierw zminimalizowania za sprawą 
polityki w dziedzinie efektywności 
energetycznej, następnie modernizacji i 
wreszcie rozbudowy – tam, gdzie 
potrzebna jest nowa infrastruktura –
krajowej i europejskiej infrastruktury
elektroenergetycznej. Nie biorąc pod 
uwagę tej zasady hierarchii ważności 
opartej na opłacalności, szacunkowe
potrzeby inwestycyjne w zakresie 
infrastruktury energetycznej do 2020 r. 
mogłyby wynosić 1 bilion EUR, z czego 
około 200 mld EUR w przypadku sieci 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu 
oraz infrastruktury magazynowej o 
istotnym znaczeniu dla Europy.

Or. en

Poprawka 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
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w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w celu 
wprowadzenia wzajemnych połączeń 
między sieciami ponad granicami państw. 
Szacunkowe potrzeby inwestycyjne w 
zakresie infrastruktury energetycznej do 
2020 r. wynoszą 1 bilion EUR, z czego 
około 200 mld EUR w przypadku sieci 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu 
oraz infrastruktury magazynowej o 
istotnym znaczeniu dla Europy. Wśród 
projektów o istotnym znaczeniu dla Europy 
około 100 mld EUR inwestycji jest 
zagrożonych ze względu na trudności 
związane z uzyskaniem zezwoleń, 
kwestiami prawnymi lub finansowymi.

w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w celu 
wprowadzenia wzajemnych połączeń 
między sieciami ponad granicami państw, 
co położy kres istnieniu „energetycznych 
wysp”. Szacunkowe potrzeby inwestycyjne 
w zakresie infrastruktury energetycznej do 
2020 r. wynoszą 1 bilion EUR, z czego 
około 200 mld EUR w przypadku sieci 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu 
oraz infrastruktury magazynowej o 
istotnym znaczeniu dla Europy. Wśród 
projektów o istotnym znaczeniu dla Europy 
około 100 mld EUR inwestycji jest 
zagrożonych ze względu na trudności 
związane z uzyskaniem zezwoleń, 
kwestiami prawnymi lub finansowymi.

Or. en

Poprawka 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w celu 
wprowadzenia wzajemnych połączeń 
między sieciami ponad granicami państw. 
Szacunkowe potrzeby inwestycyjne w 
zakresie infrastruktury energetycznej do 
2020 r. wynoszą 1 bilion EUR, z czego 
około 200 mld EUR w przypadku sieci 
przesyłowych energii elektrycznej i gazu 

(15) Aby zrealizować cele unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej zapewniające 
w oszczędny sposób konkurencyjność, 
stabilność i bezpieczeństwo dostaw, 
konieczne są poważne inwestycje w celu 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
infrastruktury energetycznej oraz w celu 
wprowadzenia wzajemnych połączeń 
między sieciami ponad granicami państw. 
Długie autostrady elektroenergetyczne 
przyczynią się znacząco do rozwiązania 
problemu zmienności odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej poprzez 
wspólne wykorzystanie i dystrybucję tych 
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oraz infrastruktury magazynowej o 
istotnym znaczeniu dla Europy. Wśród 
projektów o istotnym znaczeniu dla Europy 
około 100 mld EUR inwestycji jest 
zagrożonych ze względu na trudności 
związane z uzyskaniem zezwoleń, 
kwestiami prawnymi lub finansowymi.

zasobów w całej Unii. Szacunkowe 
potrzeby inwestycyjne w zakresie 
infrastruktury energetycznej do 2020 r. 
wynoszą 1 bilion EUR, z czego około 200 
mld EUR w przypadku sieci przesyłowych 
energii elektrycznej i gazu oraz 
infrastruktury magazynowej o istotnym 
znaczeniu dla Europy. Wśród projektów o 
istotnym znaczeniu dla Europy około 100 
mld EUR inwestycji jest zagrożonych ze 
względu na trudności związane z 
uzyskaniem zezwoleń, kwestiami 
prawnymi lub finansowymi.

Or. en

Poprawka 157
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W komunikacie z dnia 8 marca 2011 
r. pt. „Plan działania prowadzący do 
przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.” Komisja 
podkreśla zasadniczą rolę, którą ma 
odegrać infrastruktura energetyczna w 
realizacji celu dotyczącego obniżenia o 
85% emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Or. it

Poprawka 158
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dnia 4 lutego 2011 r. Rada (17) Dnia 4 lutego 2011 r. Rada 
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Europejska wezwała Komisję do 
uproszczenia i udoskonalenia procedur 
udzielania zezwoleń oraz do propagowania 
atrakcyjnych dla inwestycji przepisów 
prawnych. Rada Europejska podkreśliła, że 
duża liczba inwestycji będzie musiała 
zostać zrealizowana przez rynek, a koszty 
ich zostaną odzyskane z opłat pobieranych 
za korzystanie z infrastruktury. Rada 
Europejska uznała za konieczne 
finansowanie ze środków publicznych 
projektów niezbędnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw lub solidarności, 
które nie są w stanie przyciągnąć środków 
finansowych z rynku.

Europejska wezwała Komisję do 
usprawnienia, uproszczenia, 
przyspieszenia i udoskonalenia procedur 
udzielania zezwoleń oraz do propagowania 
atrakcyjnych dla inwestycji przepisów 
prawnych. Rada Europejska podkreśliła, że 
duża liczba inwestycji będzie musiała 
zostać zrealizowana przez rynek, a koszty 
ich zostaną odzyskane z opłat pobieranych 
za korzystanie z infrastruktury. Rada 
Europejska uznała za konieczne 
finansowanie ze środków publicznych 
projektów uzasadnionych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa dostaw,
solidarności i zrównoważoności, które nie 
są w stanie przyciągnąć wystarczających
środków finansowych z rynku.

Or. en

Poprawka 159
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dnia 4 lutego 2011 r. Rada 
Europejska wezwała Komisję do 
uproszczenia i udoskonalenia procedur 
udzielania zezwoleń oraz do propagowania 
atrakcyjnych dla inwestycji przepisów 
prawnych. Rada Europejska podkreśliła, że 
duża liczba inwestycji będzie musiała 
zostać zrealizowana przez rynek, a koszty 
ich zostaną odzyskane z opłat pobieranych 
za korzystanie z infrastruktury. Rada 
Europejska uznała za konieczne 
finansowanie ze środków publicznych 
projektów niezbędnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw lub solidarności, 
które nie są w stanie przyciągnąć środków 
finansowych z rynku.

(17) Dnia 4 lutego 2011 r. Rada 
Europejska wezwała Komisję do 
uproszczenia i udoskonalenia procedur 
udzielania zezwoleń oraz do propagowania 
atrakcyjnych dla inwestycji przepisów 
prawnych. Rada Europejska podkreśliła, że 
duża liczba inwestycji będzie musiała 
zostać zrealizowana przez rynek, a koszty 
ich zostaną odzyskane z opłat pobieranych 
za korzystanie z infrastruktury. Rada 
Europejska uznała za konieczne 
finansowanie ze środków publicznych 
projektów niezbędnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa dostaw lub solidarności, 
które nie są w stanie przyciągnąć środków 
finansowych z rynku. Rada Europejska 
podkreśliła także konieczność 
modernizacji i rozbudowy europejskiej 
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infrastruktury energetycznej oraz 
stworzenia wzajemnych transgranicznych 
połączeń sieci w celu nadania 
operacyjnego charakteru solidarności 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
zapewnienia alternatywnych szlaków 
tranzytowych i źródeł energii, a także 
rozwoju odnawialnych źródeł energii 
stanowiących konkurencję dla źródeł 
tradycyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie tekstu z punktami preambuły rozporządzenia zawierającego wytyczne 
dotyczące transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Poprawka 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przypomina, że Parlament 
Europejski w swoim sprawozdaniu w 
sprawie handlu i zmian klimatycznych z 
dnia 24 października 2007 r. 
(2007/2003(INI)) podkreślił konieczność 
wyeliminowania dotacji na rzecz paliw 
kopalnych; przypomina, że w ramach 
strategii „Europa 2020” wzywa się do 
stopniowego wycofywania dotacji na rzecz 
przedsięwzięć przynoszących szkodę 
środowisku; podkreśla, że w 
opracowanym przez Komisję Europejską 
planie działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy podkreśla się 
negatywne skutki stosowania paliw 
kopalnych i dotacji na rzecz przedsięwzięć 
przynoszących szkodę środowisku oraz że 
w dotyczącej 2012 r. rocznej analizie 
wzrostu europejskiego semestru wzywa się 
do wyeliminowania dotacji skutkujących 
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szkodliwym wpływem na środowisko;
uważa w związku z tym, że odpowiednim 
rozwiązaniem byłoby ograniczenie części 
zasobów przeznaczonych na 
infrastrukturę energetyczną w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” 
stanowiących bezpośrednie lub pośrednie 
dotacje na rzecz paliw kopalnych.

Or. en

Poprawka 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Należy stosować rezerwowanie 
środków na infrastrukturę 
elektroenergetyczną w wysokości co 
najmniej 75% całkowitej kwoty 
przeznaczonej na sektor energetyki w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”, 
aby właściwie odzwierciedlić różne 
potrzeby inwestycyjne w dziedzinie 
infrastruktury energetycznej; w 
sprawozdaniu dla Rady ds. Energii z 
czerwca 2011 r. Komisja oszacowała 
łączne potrzeby inwestycyjne w zakresie 
infrastruktury energetycznej o znaczeniu 
europejskim do roku 2020 na ok. 200 mld 
EUR, z czego 140 mld EUR potrzebne jest 
na systemy do przesyłu energii 
elektrycznej wysokiego napięcia oraz 70 
mld EUR na gazociągi przesyłowe.

Or. en

Poprawka 162
Pilar del Castillo Vera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i 
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą 
innowacyjne usługi i pomagającą 
prowadzić działalność gospodarczą. 
Dlatego też ogólnoeuropejski dostęp do 
szybkiego internetu i usług cyfrowych ma 
zasadnicze znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego i jednolitego rynku. W 
związku z tym pobudzanie, zgodnie z 
zasadą neutralności technologicznej, 
wprowadzania w całej Europie szybkich i 
bardzo szybkich sieci szerokopasmowych 
ułatwi z kolei opracowanie i 
wprowadzenie ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych. Wsparcie to jednak nie 
może powodować zakłóceń na rynku i 
skutkować wypieraniem inwestycji 
prywatnych.

Or. en

Poprawka 163
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i 
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Ponadto chmury obliczeniowe 
i rozwiązania typu oprogramowanie jako 
usługa (ang. software-as-a-service) stają 
się nowymi modelami technologii 
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dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

komputerowej. Internet staje się 
dominującą platformą komunikacji, 
oferującą usługi prywatne i publiczne i 
pomagającą prowadzić transgraniczną
działalność gospodarczą i handel. Dlatego 
też ogólnoeuropejski dostęp do 
powszechnego, szybkiego internetu i 
innowacyjnych usług cyfrowych ma 
zasadnicze znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego i jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 164
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i 
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie, a infrastruktura sieci 
szerokopasmowych zwiększa poziom 
wykorzystania usług cyfrowych w 
odniesieniu do dużej części pożytecznych 
społecznie działań. Internet staje się 
dominującą platformą komunikacji, 
zapewniającą spójność społeczno-
kulturową i pomagającą prowadzić 
działalność gospodarczą. Dlatego też 
ogólnoeuropejski dostęp do szybkiego 
internetu i usług cyfrowych ma zasadnicze 
znaczenie dla wzrostu gospodarczego i 
jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 165
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie oraz ściśle ze sobą powiązanych 
sieciach szerokopasmowych i usługach 
cyfrowych. Internet staje się dominującą 
platformą komunikacji, oferującą usługi i
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

(19) Infrastruktury telekomunikacyjne w 
coraz większym stopniu opierają się na 
internecie, a infrastruktura sieci 
szerokopasmowych zwiększa poziom 
wykorzystania usług cyfrowych w ramach 
całego wachlarza działań podejmowanych 
w społeczeństwie. Internet staje się 
dominującą platformą komunikacji, 
pomagającą prowadzić działalność 
gospodarczą i sprzyjającą spójności 
kulturowej. Dlatego też ogólnoeuropejski 
dostęp do szybkiego internetu i usług 
cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

Or. en

Poprawka 166
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Nowoczesne sieci internetowe, 
działające w oparciu o światłowody, 
stanowią kluczową dla przyszłości 
infrastrukturę w zakresie łączności dla firm 
europejskich, szczególnie MŚP, które chcą 
korzystać z chmury obliczeniowej w celu 
podniesienia rentowności.

(20) Nowoczesne sieci internetowe, 
działające w oparciu o światłowody, 
stanowią kluczową dla przyszłości 
infrastrukturę w zakresie łączności dla firm 
europejskich, szczególnie MŚP, które chcą 
korzystać z chmury obliczeniowej w celu 
podniesienia rentowności. Rozwój 
światłowodowych i bardzo szybkich łączy 
szerokopasmowych w Europie pozostaje, 
niestety, niezadowalający, a inne 
gospodarki na świecie czynią w tej 
dziedzinie postępy i przejmują globalne 
przywództwo, oferując znacznie większe 
zdolności i przepustowości wynoszące 1 
Gbps i więcej. Inwestycje w światłowody, 
zarówno w ramach infrastruktury 
domowej, jak i pasywnej, w sieci 
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dosyłowej, mają kluczowe znaczenie, jeśli 
Europa ma być miejscem, w którym będą 
wdrażane innowacje, nowa wiedza i 
nowatorskie usługi.

Or. en

Poprawka 167
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Nowoczesne sieci internetowe, 
działające w oparciu o światłowody, 
stanowią kluczową dla przyszłości 
infrastrukturę w zakresie łączności dla firm 
europejskich, szczególnie MŚP, które chcą 
korzystać z chmury obliczeniowej w celu 
podniesienia rentowności.

(20) Nowoczesne sieci internetowe, 
działające w oparciu o światłowody, 
stanowią kluczową dla przyszłości 
infrastrukturę w zakresie łączności dla firm 
europejskich, szczególnie MŚP, które chcą 
korzystać z chmury obliczeniowej w celu 
podniesienia rentowności. Aby unikać 
powielania infrastruktury, zapobiegać 
wycofywaniu się inwestorów prywatnych 
oraz usprawniać budowę przepustowości 
w celu tworzenia nowych możliwości 
inwestycyjnych i promowania wdrażania 
środków z zakresu obniżania kosztów, 
należy podjąć działania na rzecz poprawy 
koordynacji unijnego wsparcia dla sieci 
szerokopasmowych w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” i wsparcia 
dla sieci szerokopasmowych 
pochodzącego ze wszystkich innych 
dostępnych źródeł, w tym z krajowych 
planów działania w dziedzinie sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 168
Adina-Ioana Vălean
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Nowoczesne sieci internetowe, 
działające w oparciu o światłowody,
stanowią kluczową dla przyszłości 
infrastrukturę w zakresie łączności dla firm 
europejskich, szczególnie MŚP, które chcą 
korzystać z chmury obliczeniowej w celu 
podniesienia rentowności.

(20) Nowoczesne, szybkie sieci 
internetowe stanowią kluczową dla 
przyszłości infrastrukturę w zakresie 
łączności dla firm europejskich, 
szczególnie MŚP, które chcą korzystać z 
chmury obliczeniowej w celu podniesienia 
rentowności. W dziedzinie telekomunikacji 
szczególny nacisk zostanie położony na 
działania wspierające realizację celów w 
zakresie wdrażania chmur obliczeniowych 
i bardzo szybkich sieci bezprzewodowych.

Or. en

Poprawka 169
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W strategii „Europa 2020” wzywa się 
do realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
która ustanawia stabilne ramy prawne 
sprzyjające inwestycjom w otwartą i 
konkurencyjną infrastrukturę szybkiego 
internetu oraz powiązanych z nim usług. 
Rada Europejska w czerwcu 2010 r. 
zatwierdziła Europejską agendę cyfrową i 
wezwała wszystkie instytucje, aby w pełni 
zaangażowały się w jej realizację.

(21) W strategii „Europa 2020” wzywa się 
do realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
która ustanawia stabilne ramy prawne 
sprzyjające inwestycjom w otwartą i 
konkurencyjną infrastrukturę szybkiego 
internetu oraz powiązanych z nim usług. 
Rada Europejska w czerwcu 2010 r. 
zatwierdziła Europejską agendę cyfrową i 
wezwała wszystkie instytucje, aby w pełni 
zaangażowały się w jej realizację. W 
Europejskiej agendzie cyfrowej określa się 
cel, w ramach którego do 2020 r. 
wszystkie gospodarstwa domowe mają 
mieć dostęp do szybkiego połączenia 
szerokopasmowego o prędkości 30 Mbps, 
przy czym połowa gospodarstw domowych 
ma mieć dostęp do szybkich połączeń o 
prędkości 100 Mbps.
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Or. it

Poprawka 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W strategii „Europa 2020” wzywa się 
do realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
która ustanawia stabilne ramy prawne 
sprzyjające inwestycjom w otwartą i 
konkurencyjną infrastrukturę szybkiego 
internetu oraz powiązanych z nim usług. 
Rada Europejska w czerwcu 2010 r. 
zatwierdziła Europejską agendę cyfrową i 
wezwała wszystkie instytucje, aby w pełni 
zaangażowały się w jej realizację.

(21) W strategii „Europa 2020” wzywa się 
do realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
która ustanawia stabilne ramy prawne 
sprzyjające inwestycjom w otwartą i 
konkurencyjną infrastrukturę szybkiego 
internetu oraz powiązanych z nim usług. 
Należy jednak dokonać przeglądu celów 
na rok 2020, jeśli Europa ma osiągnąć 
największą przepustowość 
szerokopasmową na świecie, dzięki czemu 
do 2020 r. wszyscy Europejczycy powinni 
mieć dostęp do internetu o przepustowości 
wynoszącej 100 Mbps, a połowa 
gospodarstw domowych w UE powinna 
dysponować połączeniem internetowym 
o przepustowości wynoszącej 1 Gbps lub 
więcej.

Or. en

Poprawka 171
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W strategii „Europa 2020” wzywa się 
do realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
która ustanawia stabilne ramy prawne 
sprzyjające inwestycjom w otwartą i 
konkurencyjną infrastrukturę szybkiego 
internetu oraz powiązanych z nim usług. 

(21) W strategii „Europa 2020” wzywa się 
do realizacji Europejskiej agendy cyfrowej, 
która ustanawia stabilne ramy prawne 
sprzyjające inwestycjom w otwartą i 
konkurencyjną infrastrukturę szybkiego 
internetu oraz powiązanych z nim usług, 
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Rada Europejska w czerwcu 2010 r. 
zatwierdziła Europejską agendę cyfrową i 
wezwała wszystkie instytucje, aby w pełni 
zaangażowały się w jej realizację.

które stanowić będą podstawę jednolitego 
rynku cyfrowego. Rada Europejska w 
czerwcu 2010 r. zatwierdziła Europejską 
agendę cyfrową i wezwała wszystkie 
instytucje, aby w pełni zaangażowały się w 
jej realizację.

Or. en

Poprawka 172
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zapewnić konkurencyjność Unii 
Europejskiej oraz ułatwić wzrost wiodącej 
na świecie europejskiej gospodarki 
usługowej, obecne cele agendy cyfrowej 
powinno się osiągnąć do roku 2015, a nie 
2020.

Or. en

Poprawka 173
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W dniu 31 maja 2010 r. Rada 
stwierdziła, że Europa powinna zapewnić 
niezbędne zasoby na potrzeby stworzenia 
jednolitego rynku cyfrowego opartego na 
szybkim i ultraszybkim internecie oraz 
interoperacyjnych aplikacjach, a także 
uznała, że efektywne i konkurencyjne 
inwestycje w szerokopasmowe sieci nowej 
generacji będą miały istotne znaczenie dla 
innowacji, możliwości wyboru dla 

(22) W dniu 31 maja 2010 r. Rada 
stwierdziła, że Europa powinna zapewnić 
niezbędne zasoby na potrzeby stworzenia 
jednolitego rynku cyfrowego opartego na 
szybkim i ultraszybkim internecie oraz 
interoperacyjnych aplikacjach, a także 
uznała, że efektywne i konkurencyjne 
inwestycje w szerokopasmowe sieci nowej 
generacji będą niezbędne dla innowacji, 
możliwości wyboru dla konsumenta oraz 
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konsumenta oraz konkurencyjności Unii i 
będą mogły zapewnić lepszą jakość życia 
dzięki lepszej opiece zdrowotnej, 
bezpieczniejszemu transportowi, nowym 
możliwościom dla mediów oraz 
łatwiejszemu dostępowi do towarów i 
usług, zwłaszcza w wymiarze 
transgranicznym.

konkurencyjności Unii i będą mogły 
zapewnić lepszą jakość życia dzięki lepszej 
opiece zdrowotnej, bezpieczniejszemu 
transportowi, nowym możliwościom dla 
mediów oraz łatwiejszemu dostępowi do 
towarów, usług i wiedzy, zwłaszcza w 
wymiarze transgranicznym.

Or. en

Poprawka 174
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W rezolucji z dnia 5 maja 2010 r. 
Parlament Europejski zaapelował o 
inwestycje w otwarte źródła, a także o 
zwrócenie szczególnej uwagi na tworzenie 
ultraszybkich sieci na potrzeby 
europejskich instytucji badawczych i 
uniwersytetów oraz zapewnienie 
przystępnego cenowo dostępu do 
ultraszybkich połączeń internetowych dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 175
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Inwestycje publiczne w szybkie i 
bardzo szybkie sieci szerokopasmowe nie 
mogą niepotrzebnie zakłócać konkurencji 
ani zniechęcać do inwestowania. Należy je 



AM\912704PL.doc 53/151 PE496.337v01-00

PL

wykorzystywać w celu przyciągnięcia 
inwestycji prywatnych i jedynie w 
przypadkach, gdy nie ma interesu 
handlowego zachęcającego do 
inwestowania.

Or. en

Poprawka 176
James Elles, Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Większość dostępnych badań 
wyraźnie wykazuje znacząco większe 
korzyści, które wynikają z inwestycji w 
infrastrukturę informacyjno-
komunikacyjną, w postaci tworzenia 
miejsc pracy i stymulowania wzrostu w 
perspektywie długo- i krótkoterminowej 
nie tylko za sprawą budowy samej 
infrastruktury, ale także dzięki 
bezpośredniemu, mocnemu i trwałemu 
efektowi mnożnika usprawnionego 
potencjału cyfrowego w całej gospodarce, 
zwłaszcza w przypadku małych 
przedsiębiorstw; apeluje, aby podjąć 
wszelkie wysiłki nie tylko na rzecz jasnego 
określenia kwot dostępnych w budżecie 
unijnym, ale także zapewnienia, że 
istniejące środki wykorzystywane są na 
uruchomienie technologii informacyjno-
komunikacyjnych.

Or. en

Poprawka 177
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym i 
regionalnym, i w tym celu konieczne jest 
zapewnienie strukturalnego unijnego 
finansowania kosztów opracowania 
systemu i oprogramowania, a także 
utrzymania sprawnego centrum takich 
sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 
wewnątrzkrajowymi.

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym i 
regionalnym, i w tym celu konieczne jest 
zapewnienie strukturalnego unijnego 
finansowania kosztów opracowania 
systemu i oprogramowania, a także 
utrzymania sprawnego centrum takich 
sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 
wewnątrzkrajowymi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na dopilnowanie, aby 
wszystkie systemy i projekty 
oprogramowania finansowane ze środków 
publicznych były rozpowszechniane w 
postaci otwartych i dostępnych norm, 
które wszystkie podmioty społeczeństwa, w 
tym podmioty typu non-profit, mogą łatwo 
uzyskać i wykorzystywać, oraz aby kod 
będący wynikiem inwestycji publicznych 
był zawsze publicznie udostępniany jako 
otwarte źródło.

Or. en

Poprawka 178
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym i 
regionalnym, i w tym celu konieczne jest 

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym i 
regionalnym, i w tym celu konieczne jest 
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zapewnienie strukturalnego unijnego 
finansowania kosztów opracowania 
systemu i oprogramowania, a także 
utrzymania sprawnego centrum takich 
sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 
wewnątrzkrajowymi.

zapewnienie strukturalnego unijnego 
finansowania kosztów opracowania 
systemu i oprogramowania, a także 
utrzymania sprawnego centrum takich 
sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 
wewnątrzkrajowymi. Aby w pełni utworzyć 
jednolity rynek cyfrowy, należy zapewnić 
ścisłą współpracę i koordynację działań w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” z 
działalnością prowadzoną na szczeblu 
krajowym i regionalnym w zakresie sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 179
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym i 
regionalnym, i w tym celu konieczne jest 
zapewnienie strukturalnego unijnego 
finansowania kosztów opracowania 
systemu i oprogramowania, a także 
utrzymania sprawnego centrum takich 
sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 
wewnątrzkrajowymi.

(24) Konieczne jest opracowanie solidnych 
i spójnych sieci ogólnounijnych dla 
realizacji działań cyfrowych o znaczeniu 
społecznym, obejmujących zarówno 
podmioty publiczne, jak i przedstawicieli 
społeczeństwa na szczeblu krajowym i 
regionalnym, i w tym celu konieczne jest 
zapewnienie strukturalnego unijnego 
finansowania kosztów opracowania 
systemu i oprogramowania, a także 
bezpieczeństwa cybernetycznego i 
utrzymania sprawnego centrum takich 
sieci, przy obciążeniu budżetów 
operatorów krajowych jedynie kosztami 
wewnątrzkrajowymi.

Or. en

Poprawka 180
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) W ramach stosowania instrumentów 
finansowych służących tworzeniu 
transeuropejskich usług podstawowych 
należy szczególny priorytet nadać 
zapewnieniu, że usługi oparte są na 
otwartych i dostępnych normach, które 
wszystkie podmioty społeczeństwa mogą 
łatwo przeglądać, uzyskać i wykorzystywać 
oraz że proces opracowywania norm jest 
otwarty, przejrzysty i obejmujący wszystkie 
zainteresowane strony, w tym podmioty 
typu non-profit, oraz że kod źródłowy 
będący wynikiem inwestycji publicznych w 
usługi podstawowe jest zawsze otwarcie i 
publicznie udostępniany.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to łatwy i konieczny krok w stronę zapewnienia interoperacyjności, która umożliwi 
maksymalną elastyczność w zakresie dostosowania do lokalnych i regionalnych potrzeb 
poprzez uczestnictwo MŚP lub podmiotów typu non-profit.

Poprawka 181
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić interoperacyjność 
transgraniczną projektom 
infrastrukturalnym realizowanym na 
szeroką skalę, szczególnie na poziomie 
usług podstawowych, może okazać się 
konieczne zamawianie i instalacja 
urządzeń równocześnie przez Komisję, 
państwa członkowskie lub beneficjentów. 

(27) Aby zapewnić interoperacyjność 
transgraniczną projektom 
infrastrukturalnym realizowanym na 
szeroką skalę, szczególnie na poziomie 
usług podstawowych, może okazać się 
konieczne zamawianie i instalacja 
urządzeń równocześnie przez Komisję, 
państwa członkowskie lub beneficjentów. 
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W takich przypadkach finansowa pomoc 
Unii może zostać przyznana na poczet 
zakupów dokonywanych przez dostawców 
infrastruktury w państwach członkowskich, 
w ich własnym imieniu albo we 
współpracy z Komisją. Przepisy 
dopuszczają także dokonywanie zakupów 
u wielu dostawców, co może okazać się 
niezbędne, między innymi, ze względu na 
konieczność zapewnienia rozwiązań 
wielojęzykowych, bezpieczeństwa dostaw 
lub redundancji sieci, która jest konieczna, 
aby wyeliminować przestoje sieci 
infrastrukturalnej, które mogłyby powstać 
w wyniku awarii w jednym tylko punkcie.

W celu ułatwienia spełnienia wymogu w 
zakresie interoperacyjności, należy 
priorytetowo traktować rozwiązania 
wdrażające otwarte i przejrzyste standardy 
udostępniane użytkownikom nieodpłatnie.
W takich przypadkach finansowa pomoc 
Unii może zostać przyznana na poczet 
zakupów dokonywanych przez dostawców 
infrastruktury w państwach członkowskich, 
w ich własnym imieniu albo we 
współpracy z Komisją. Przepisy 
dopuszczają także dokonywanie zakupów 
u wielu dostawców, co może okazać się 
niezbędne, między innymi, ze względu na 
konieczność zapewnienia rozwiązań 
wielojęzykowych, bezpieczeństwa dostaw 
lub redundancji sieci, która jest konieczna, 
aby wyeliminować przestoje sieci 
infrastrukturalnej, które mogłyby powstać 
w wyniku awarii w jednym tylko punkcie.

Or. en

Poprawka 182
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić interoperacyjność 
transgraniczną projektom 
infrastrukturalnym realizowanym na 
szeroką skalę, szczególnie na poziomie 
usług podstawowych, może okazać się 
konieczne zamawianie i instalacja 
urządzeń równocześnie przez Komisję, 
państwa członkowskie lub beneficjentów. 
W takich przypadkach finansowa pomoc 
Unii może zostać przyznana na poczet 
zakupów dokonywanych przez dostawców 
infrastruktury w państwach członkowskich, 
w ich własnym imieniu albo we 
współpracy z Komisją. Przepisy 
dopuszczają także dokonywanie zakupów 

(27) Aby zapewnić interoperacyjność 
transgraniczną projektom 
infrastrukturalnym realizowanym na 
szeroką skalę, szczególnie na poziomie 
usług podstawowych, może okazać się 
konieczne zamawianie i instalacja 
urządzeń równocześnie przez Komisję, 
państwa członkowskie, władze regionalne 
i lokalne lub beneficjentów. W takich 
przypadkach finansowa pomoc Unii może 
zostać przyznana na poczet zakupów 
dokonywanych przez dostawców 
infrastruktury w państwach członkowskich 
lub regionach posiadających stosowne 
uprawnienia, w ich własnym imieniu albo 
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u wielu dostawców, co może okazać się 
niezbędne, między innymi, ze względu na 
konieczność zapewnienia rozwiązań 
wielojęzykowych, bezpieczeństwa dostaw 
lub redundancji sieci, która jest konieczna, 
aby wyeliminować przestoje sieci 
infrastrukturalnej, które mogłyby powstać 
w wyniku awarii w jednym tylko punkcie.

we współpracy z Komisją. Przepisy 
dopuszczają także dokonywanie zakupów 
u wielu dostawców, co może okazać się 
niezbędne, między innymi, ze względu na 
konieczność zapewnienia rozwiązań 
wielojęzykowych, bezpieczeństwa dostaw 
lub redundancji sieci, która jest konieczna, 
aby wyeliminować przestoje sieci 
infrastrukturalnej, które mogłyby powstać 
w wyniku awarii w jednym tylko punkcie.

Or. es

Poprawka 183
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 
krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 
krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym. 
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usług o charakterze interoperacyjnym. Przed wdrożeniem dużych, nowych 
inwestycji należy jednak poważnie wziąć 
pod uwagę rozwiązania otwartoźródłowe 
stosowane już w wielu jednostkach 
administracyjnych w Europie i potencjał 
w zakresie rozszerzenia zakresu ich 
stosowania w innych jednostkach.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje bardzo wiele przykładów pomyślnego wdrożenia w jednostkach europejskiego sektora 
publicznego rozwiązań opartych na otwartych źródłach. Na szczególną uwagę zasługują 
przykłady regionów w Hiszpanii oraz Monachium w Niemczech. Podobne przykłady można 
jednak również znaleźć w innych państwach członkowskich, np. w miejscowościach Eksjo i 
Rattvik w Szwecji. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z częściowym wdrożeniem 
rozwiązań otwartoźródłowych.

Poprawka 184
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych, e-
learningu), a zatem niemającymi z 
definicji charakteru komercyjnego na 
starcie. Ponadto, jeżeli finansowaniu 
podlegają tylko usługi podstawowe, 
wyzwaniem jest stworzenie na poziomie 
państwa członkowskiego i regionu 
odpowiednich zachęt do rzeczywistego 
wdrożenia usług leżących w interesie 
publicznym: wynika to przede wszystkim 
z braku na szczeblu krajowym bodźców do 
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krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym.

połączenia systemów krajowych 
z systemami bazowymi (a tym samym 
stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym.

Or. it

Poprawka 185
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 
krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym.

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych
oraz cyfryzacja europejskich kolekcji w 
dziedzinie kultury), a zatem niemającymi z 
definicji charakteru komercyjnego na 
starcie. Ponadto, jeżeli finansowaniu 
podlegają tylko usługi podstawowe, 
wyzwaniem jest stworzenie na poziomie 
państwa członkowskiego i regionu 
odpowiednich zachęt do rzeczywistego 
wdrożenia usług leżących w interesie 
publicznym: wynika to przede wszystkim 
z braku na szczeblu krajowym bodźców do 
połączenia systemów krajowych 
z systemami bazowymi (a tym samym 
stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym.
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Or. ro

Poprawka 186
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 
krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym.

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 
krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym. 
Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczące 
transgranicznego świadczenia usług z 
zakresu administracji elektronicznej 
powinny uwzględniać 25 zaleceń 
Europejskich Ram Interoperacyjności dla 
europejskich usług użyteczności 
publicznej (EIF), w których określono 
szczególne wymogi w zakresie 
interoperacyjności.
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Or. en

Poprawka 187
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 
krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym.

(28) Ogólne usługi w obszarach interesu 
publicznego (jak usługi podstawowe) są 
często niewydolne z powodu poważnych 
niedoskonałości rynku. W istocie obszary 
wymagające finansowania związane są z 
usługami publicznymi (wdrożenie na 
szeroką skalę i interoperacyjność usług w 
zakresie e-zdrowia, e-tożsamości, 
administracji elektronicznej, e-learningu, 
elektronicznych zamówień publicznych), a 
zatem nie mającymi z definicji charakteru 
komercyjnego na starcie. Ponadto, jeżeli 
finansowaniu podlegają tylko usługi 
podstawowe, wyzwaniem jest stworzenie 
na poziomie państwa członkowskiego 
i regionu odpowiednich zachęt do 
rzeczywistego wdrożenia usług leżących 
w interesie publicznym: wynika to przede 
wszystkim z braku na szczeblu krajowym 
bodźców do połączenia systemów 
krajowych z systemami bazowymi (a tym 
samym stworzenia warunków dla usług 
interoperacyjnych i transgranicznych), 
a także z faktu, że prywatni inwestorzy nie 
byliby sami w stanie zapewnić wdrożenia 
usług o charakterze interoperacyjnym.

Or. en

Poprawka 188
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Wdrażanie usług transgranicznych 
poprzez tworzenie elektronicznych 
procedur dla potrzeb przemieszczania się z 
jednego europejskiego państwa do innego 
umożliwi elektroniczne załatwianie 
wszystkich niezbędnych procedur 
administracyjnych, ułatwiając mobilność 
Europejczyków przy jednoczesnym 
obniżeniu ponoszonych przez nich 
kosztów. W rezultacie usługi te mają 
potencjał w zakresie przyniesienia 
pozytywnej zmiany zwiększającej swobodę 
pracy, studiowania i przebywania 
obywateli Europy w jakimkolwiek 
państwie członkowskim za sprawą 
pojedynczych punktów kontaktowych 
służących zarejestrowaniu zmiany adresu 
przy użyciu elektronicznego dowodu 
tożsamości wydanego przez państwo 
pochodzenia, która to zmiana będzie 
widoczna dla wszystkich władz 
publicznych w kraju docelowym (władz 
lokalnych, szkół, lekarzy, policji itp.).

Or. en

Poprawka 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Przyszły program ramowy w zakresie 
badań i innowacji „Horyzont 2020” skupi 
się między innymi na problemach 
społecznych (np. inteligentny, ekologiczny 
i zintegrowany transport; bezpieczna, 
ekologiczna i wydajna energia; usługi 
zdrowotne i administracyjne oparte o 
technologie informacji i komunikacji; oraz 
zrównoważony rozwój), aby bezpośrednio 

(30) Przyszły program ramowy w zakresie 
badań i innowacji „Horyzont 2020” skupi 
się między innymi na problemach 
społecznych (np. inteligentny, ekologiczny, 
dostępny i zintegrowany transport; 
bezpieczna, ekologiczna i wydajna energia; 
usługi zdrowotne i administracyjne oparte 
o technologie informacji i komunikacji; 
oraz zrównoważony rozwój), aby 
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sprostać wyzwaniom wskazanym w 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie działań obejmujących całe 
spektrum działalności, od prac badawczo-
rozwojowych do wprowadzenia na rynek. 
„Horyzont 2020” będzie wspierał 
wszystkie etapy łańcucha innowacji, 
zwłaszcza działania bliższe rynkowi, 
obejmujące innowacyjne instrumenty 
finansowe. W celu uzyskania większego 
wpływu finansowania unijnego oraz 
zapewnienia spójności instrument „Łącząc 
Europę” tworzyć będzie ścisłe synergie z 
programem „Horyzont 2020”.

bezpośrednio sprostać wyzwaniom 
wskazanym w strategii „Europa 2020” 
poprzez wspieranie działań obejmujących 
całe spektrum działalności, od prac 
badawczo-rozwojowych do wprowadzenia 
na rynek. „Horyzont 2020” będzie wspierał 
wszystkie etapy łańcucha innowacji, 
zwłaszcza działania bliższe rynkowi, 
obejmujące innowacyjne instrumenty 
finansowe. W celu uzyskania większego 
wpływu finansowania unijnego oraz 
zapewnienia spójności instrument „Łącząc 
Europę” tworzyć będzie ścisłe synergie z 
programem „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że w Europie mieszka 80 mln osób niepełnosprawnych, a także 
uwzględniając kwestie związane ze starzeniem się społeczeństwa i ochroną środowiska, 
dostępność transportu stała się ważnym wyzwaniem społecznym.

Poprawka 190
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Przyszły program ramowy w zakresie 
badań i innowacji „Horyzont 2020” skupi 
się między innymi na problemach 
społecznych (np. inteligentny, ekologiczny 
i zintegrowany transport; bezpieczna, 
ekologiczna i wydajna energia; usługi 
zdrowotne i administracyjne oparte o 
technologie informacji i komunikacji; oraz 
zrównoważony rozwój), aby bezpośrednio 
sprostać wyzwaniom wskazanym w 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie działań obejmujących całe 
spektrum działalności, od prac badawczo-
rozwojowych do wprowadzenia na rynek. 
„Horyzont 2020” będzie wspierał 

(30) Przyszły program ramowy w zakresie 
badań i innowacji „Horyzont 2020” skupi 
się między innymi na problemach 
społecznych (np. inteligentny, ekologiczny 
i zintegrowany transport; bezpieczna, 
ekologiczna i wydajna energia; usługi 
zdrowotne i administracyjne oparte o 
technologie informacji i komunikacji; oraz 
zrównoważony rozwój), aby bezpośrednio 
sprostać wyzwaniom wskazanym w 
strategii „Europa 2020” poprzez 
wspieranie działań obejmujących całe 
spektrum działalności, od prac badawczo-
rozwojowych do wprowadzenia na rynek. 
„Horyzont 2020” będzie wspierał 
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wszystkie etapy łańcucha innowacji, 
zwłaszcza działania bliższe rynkowi, 
obejmujące innowacyjne instrumenty 
finansowe. W celu uzyskania większego 
wpływu finansowania unijnego oraz 
zapewnienia spójności instrument „Łącząc 
Europę” tworzyć będzie ścisłe synergie z 
programem „Horyzont 2020”.

wszystkie etapy łańcucha innowacji, 
zwłaszcza działania bliższe rynkowi, 
obejmujące innowacyjne instrumenty 
finansowe. Ponadto Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii (EIT) przyczynia 
się do realizacji tych samych celów 
dotyczących rozwiązania problemów 
związanych z tymi wyzwaniami 
społecznymi, skupiając się na 
wykorzystaniu wyników badań i 
opracowywaniu innowacyjnych
produktów i usług. W celu uzyskania 
większego wpływu finansowania unijnego 
oraz zapewnienia spójności instrument 
„Łącząc Europę” tworzyć będzie ścisłe 
synergie z programem „Horyzont 2020” i 
Europejskim Instytutem Innowacji i 
Technologii.

Or. en

Poprawka 191
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Środki polityki budżetowej spowodują 
lub już spowodowały w wielu państwach 
członkowskich konieczność 
przeprowadzenia przez władze publiczne 
ponownej oceny programów dotyczących 
inwestycji infrastrukturalnych. W związku 
z tym partnerstwo publiczno-prywatne 
(PPP) postrzegane jest jako skuteczny 
środek realizacji projektów 
infrastrukturalnych, zapewniający
osiągnięcie celów, takich jak 
przeciwdziałanie zmianom klimatu; 
promocja alternatywnych źródeł energii, a 
także efektywność energetyczna i 
efektywna gospodarka zasobami, 
wspieranie transportu zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 

(33) Środki polityki budżetowej spowodują 
lub już spowodowały w wielu państwach 
członkowskich konieczność 
przeprowadzenia przez władze publiczne 
ponownej oceny programów dotyczących 
inwestycji infrastrukturalnych 
zapewniającej osiągnięcie celów, takich 
jak przeciwdziałanie zmianom klimatu; 
promocja alternatywnych źródeł energii, a 
także efektywność energetyczna i 
efektywna gospodarka zasobami, 
wspieranie transportu zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju oraz rozwój sieci 
szerokopasmowych.
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rozwoju oraz rozwój sieci 
szerokopasmowych. W komunikacie 
dotyczącym PPP z dnia 19 listopada 2009 
r. Komisja zobowiązała się do poprawy 
dostępu do źródeł finansowania dla PPP 
poprzez rozszerzenie zakresu istniejących 
instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować odniesienie do pobudzających skutków działań państw członkowskich w 
zakresie odpowiednich środków fiskalnych, a pozytywny wpływ PPP nie został natomiast jak 
dotąd udowodniony.

Poprawka 192
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Środki polityki budżetowej spowodują 
lub już spowodowały w wielu państwach 
członkowskich konieczność 
przeprowadzenia przez władze publiczne 
ponownej oceny programów dotyczących 
inwestycji infrastrukturalnych. W związku 
z tym partnerstwo publiczno-prywatne 
(PPP) postrzegane jest jako skuteczny 
środek realizacji projektów 
infrastrukturalnych, zapewniający 
osiągnięcie celów, takich jak 
przeciwdziałanie zmianom klimatu;
promocja alternatywnych źródeł energii, a 
także efektywność energetyczna i 
efektywna gospodarka zasobami, 
wspieranie transportu zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju oraz rozwój sieci 
szerokopasmowych. W komunikacie 
dotyczącym PPP z dnia 19 listopada 2009 
r. Komisja zobowiązała się do poprawy 
dostępu do źródeł finansowania dla PPP 

(33) Środki polityki budżetowej spowodują 
lub już spowodowały w wielu państwach 
członkowskich lub regionach 
posiadających stosowne uprawnienia
konieczność przeprowadzenia przez 
władze publiczne ponownej oceny 
programów dotyczących inwestycji 
infrastrukturalnych. W związku z tym 
partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 
postrzegane jest jako skuteczny środek 
realizacji projektów infrastrukturalnych, 
zapewniający osiągnięcie celów, takich jak 
przeciwdziałanie zmianom klimatu,
promocja alternatywnych źródeł energii, a 
także efektywność energetyczna i 
efektywna gospodarka zasobami, 
wspieranie transportu zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju oraz rozwój sieci 
szerokopasmowych. W komunikacie 
dotyczącym PPP z dnia 19 listopada 2009 
r. Komisja zobowiązała się do poprawy 
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poprzez rozszerzenie zakresu istniejących 
instrumentów finansowych.

dostępu do źródeł finansowania dla PPP 
poprzez rozszerzenie zakresu istniejących 
instrumentów finansowych.

Or. es

Poprawka 193
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Nawet jeżeli większość inwestycji w 
ramach strategii „Europa 2020” można 
zrealizować przy pomocy środków 
rynkowych i prawnych, wyzwanie 
finansowe wymaga interwencji publicznej i 
wsparcia unijnego w formie dotacji i 
innowacyjnych instrumentów finansowych. 
Instrumenty finansowe powinny być 
wykorzystywane w celu realizacji 
określonych potrzeb rynkowych, zgodnie z 
celami CEF, i nie powinny wypierać 
finansowania prywatnego. Przed 
podjęciem decyzji o zastosowaniu 
instrumentów finansowych Komisja 
przeprowadza ocenę ex-ante takich
instrumentów.

(34) Nawet jeżeli większość inwestycji w 
ramach strategii „Europa 2020” można 
zrealizować przy pomocy szczególnych
środków prawnych, wyzwanie finansowe 
wymaga interwencji publicznej i wsparcia 
unijnego w formie dotacji i innowacyjnych 
instrumentów finansowych. Przed 
podjęciem decyzji o zastosowaniu takich
instrumentów finansowych Komisja 
przeprowadza z pomocą odnośnych 
państw członkowskich i zaangażowanych 
instytucji UE ocenę ex-ante tych 
instrumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeprowadzać bardzo pieczołowitą ocenę ex-ante w odniesieniu do wykorzystania 
innowacyjnych instrumentów finansowych.

Poprawka 194
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Aby zapewnić równość pomiędzy, z 
jednej strony, projektami transportowymi, 
w ramach których obowiązkowo stosuje 
się już zasadę „użytkownik płaci” a, z 
drugiej strony, projektami, w ramach 
których nie pobiera się opłat od 
użytkowników, Unia powinna także 
zapewnić finansowanie w postaci dotacji 
dla projektów transportowych, które 
generują przychody.

Or. en

Poprawka 195
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Środki polityki budżetowej w 
państwach członkowskich powinny 
skłaniać władze publiczne do promowania 
odnawialnych źródeł energii, a także 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami.

Or. en

Poprawka 196
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W celu optymalizacji wykorzystania 
unijnych środków budżetowych w postaci 
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dotacji należy je zarezerwować dla 
projektów, które generują niewielkie zyski 
lub nie generują ich wcale, z wyjątkiem 
projektów transportowych, w ramach 
których pobiera się opłaty za korzystanie z 
infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 2001/14 operatorzy kolejowi w całej Europie muszą 
wnosić opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Uzyskany w ten sposób dochód może 
w niektórych przypadkach wystarczyć na pokrycie bieżących kosztów utrzymania, ale jest zbyt 
mały na pokrycie kosztów modernizacji lub budowy nowych elementów infrastruktury. W 
związku z tym należy wyłączyć infrastrukturę kolejową z zakresu stosowania niniejszego 
przepisu. Podobnie ograniczanie dotacji do projektów, które generują małe dochody lub nie 
generują ich wcale, uniemożliwiłoby współfinansowanie ze środków unijnych projektów, w 
ramach których pobierane mają być opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej, co jest 
jednym z głównych celów białej księgi dotyczącej transportu. 

Poprawka 197
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Środki polityki budżetowej 
spowodują lub już spowodowały w wielu 
państwach członkowskich i regionach 
posiadających stosowne uprawnienia 
konieczność przeprowadzenia przez 
władze publiczne ponownej oceny 
programów dotyczących inwestycji 
infrastrukturalnych. W związku z tym 
partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) 
postrzegane jest jako skuteczny środek 
realizacji projektów infrastrukturalnych, 
zapewniających osiągnięcie celów, takich 
jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, 
promocja alternatywnych źródeł energii, a 
także efektywność energetyczna i 
efektywna gospodarka zasobami, 
wspieranie transportu zorganizowanego z 
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poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju oraz rozwój sieci 
szerokopasmowych. W komunikacie 
dotyczącym PPP z dnia 19 listopada 2009 
r. Komisja zobowiązała się do poprawy 
dostępu do źródeł finansowania dla PPP 
poprzez rozszerzenie zakresu istniejących 
instrumentów finansowych.

Or. es

Poprawka 198
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu unijnego34 podkreślono, 
że projekty o długoterminowym potencjale 
komercyjnym powinny korzystać z 
funduszy unijnych w ramach partnerstwa z 
sektorami finansowym i bankowym, w 
szczególności z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) oraz publicznymi
instytucjami finansowymi państw 
członkowskich, ale także z innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i prywatnym sektorem 
finansowym.

(35) W komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu unijnego 34 
podkreślono, że projekty o 
długoterminowym potencjale 
komercyjnym powinny korzystać z 
funduszy unijnych w ramach partnerstwa z 
sektorami finansowym i bankowym, w 
szczególności z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) oraz publicznymi 
instytucjami finansowymi państw 
członkowskich, ale także z innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i prywatnym sektorem 
finansowym, w tym na szczeblu krajowym 
i regionalnym. W ramach porozumień o 
partnerstwie należy podkreślać rolę 
lokalnej wiedzy i związek pomiędzy 
projektami i pośrednikami finansowymi.

Or. en

Poprawka 199
Catherine Trautmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu unijnego podkreślono, 
że projekty o długoterminowym potencjale 
komercyjnym powinny korzystać z 
funduszy unijnych w ramach partnerstwa z 
sektorami finansowym i bankowym, w 
szczególności z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) oraz publicznymi 
instytucjami finansowymi państw 
członkowskich, ale także z innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i prywatnym sektorem 
finansowym.

(35) W komunikacie dotyczącym 
przeglądu budżetu unijnego podkreślono, 
że projekty o długoterminowym potencjale 
komercyjnym powinny korzystać z 
funduszy unijnych w ramach partnerstwa z 
sektorami finansowym i bankowym, w 
szczególności z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) oraz publicznymi 
instytucjami finansowymi państw 
członkowskich, ale także z innymi 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi i prywatnym sektorem 
finansowym, w tym na szczeblu krajowym 
i regionalnym. W ramach porozumień o 
partnerstwie należy podkreślać rolę 
lokalnej wiedzy i związek pomiędzy 
projektami i pośrednikami finansowymi.

Or. en

Poprawka 200
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W strategii „Europa 2020” Komisja 
zobowiązała się zmobilizować unijne 
instrumenty finansowe jako część spójnej 
strategii finansowej łączącej unijne oraz 
krajowe fundusze publiczne i prywatne na 
rzecz rozwoju infrastruktury. Wynika to z 
faktu, że w wielu przypadkach kwestie 
związane z niewystarczającym poziomem 
inwestycji oraz niedoskonałością rynku
można rozwiązać skuteczniej za pomocą 
instrumentów finansowych, a nie dotacji.

(36) W strategii „Europa 2020” Komisja 
zobowiązała się zmobilizować unijne 
instrumenty finansowe jako część spójnej 
strategii finansowej łączącej unijne oraz 
krajowe fundusze publiczne i prywatne na 
rzecz rozwoju infrastruktury. Wynika to z 
faktu, że w konkretnych przypadkach, 
które należy poddawać indywidualnej 
ocenie, kwestie związane z 
niewystarczającym poziomem inwestycji 
można rozwiązać skuteczniej za pomocą 
instrumentów finansowych, a nie dotacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie innych instrumentów finansowych niż dotacje powinno być każdorazowo 
poddawane ocenie w odniesieniu do indywidualnych przypadków w celu optymalnego 
finansowania konkretnych potrzeb inwestycyjnych.

Poprawka 201
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W strategii „Europa 2020” Komisja 
zobowiązała się zmobilizować unijne 
instrumenty finansowe jako część spójnej 
strategii finansowej łączącej unijne oraz 
krajowe fundusze publiczne i prywatne na 
rzecz rozwoju infrastruktury. Wynika to z 
faktu, że w wielu przypadkach kwestie 
związane z niewystarczającym poziomem
inwestycji oraz niedoskonałością rynku 
można rozwiązać skuteczniej za pomocą 
instrumentów finansowych, a nie dotacji.

(36) W strategii „Europa 2020” Komisja 
zobowiązała się zmobilizować unijne 
instrumenty finansowe dysponujące 
wystarczającymi zasobami na rzecz 
wspierania spójnej strategii finansowej 
łączącej unijne oraz krajowe fundusze 
publiczne i prywatne na rzecz rozwoju 
infrastruktury. Wynika to z faktu, że w 
wielu przypadkach kwestie związane z 
niewystarczającym poziomem inwestycji 
oraz niedoskonałością rynku można 
rozwiązać skuteczniej za pomocą 
instrumentów finansowych, a nie dotacji.

Or. it

Poprawka 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Te innowacyjne instrumenty 
finansowe, takie jak obligacje projektowe, 
mogą nadać impet finansowaniu 
infrastruktury transportowej 
charakteryzującej się europejską 
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wartością dodaną. W związku z tym należy 
zdecydowanie zachęcać do ich stosowania 
w celu najbardziej efektywnego 
wykorzystania budżetu unijnego.

Or. en

Poprawka 203
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Większość instrumentów 
finansowych powinna być wspólna dla 
wszystkich sektorów, jednak niektóre z 
nich mogą być przeznaczone dla 
określonego sektora. Służby Komisji 
oceniają, że finansowe wsparcie sieci 
szerokopasmowych będzie się opierać 
głównie na instrumentach finansowych, 
natomiast unijne środki budżetowe 
potrzebne na instrumenty finansowe dla 
transportu i energetyki nie powinny 
przekroczyć, odpowiednio, 2 mld EUR i 1 
mld EUR.

(38) Podczas wyboru najbardziej 
skutecznej formy pomocy finansowej 
należycie uwzględnia się 
charakterystyczne dla konkretnego 
sektora i projektu cechy kwalifikowalnych 
projektów. Służby Komisji oceniają, że 
finansowe wsparcie sieci 
szerokopasmowych będzie się opierać 
głównie na instrumentach finansowych, 
natomiast unijne środki budżetowe 
potrzebne na instrumenty finansowe dla 
transportu i energetyki nie powinny 
przekroczyć, odpowiednio, 2 mld EUR i 1 
mld EUR.

Or. en

Poprawka 204
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Większość instrumentów finansowych 
powinna być wspólna dla wszystkich 
sektorów, jednak niektóre z nich mogą być 
przeznaczone dla określonego sektora. 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Służby Komisji oceniają, że finansowe 
wsparcie sieci szerokopasmowych będzie 
się opierać głównie na instrumentach 
finansowych, natomiast unijne środki 
budżetowe potrzebne na instrumenty 
finansowe dla transportu i energetyki nie 
powinny przekroczyć, odpowiednio, 2 mld 
EUR i 1 mld EUR.

Or. en

Poprawka 205
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Większość instrumentów 
finansowych powinna być wspólna dla 
wszystkich sektorów, jednak niektóre z 
nich mogą być przeznaczone dla 
określonego sektora. Służby Komisji 
oceniają, że finansowe wsparcie sieci 
szerokopasmowych będzie się opierać 
głównie na instrumentach finansowych, 
natomiast unijne środki budżetowe 
potrzebne na instrumenty finansowe dla 
transportu i energetyki nie powinny 
przekroczyć, odpowiednio, 2 mld EUR i 1 
mld EUR.

(38) Finansowe wsparcie dla energetyki 
powinno opierać się głównie na 
instrumentach finansowych, natomiast 
unijne środki budżetowe potrzebne na 
instrumenty finansowe dla energetyki nie 
powinny być niższe niż 8,2 mld EUR, a 
dotacje na rzecz prac studyjnych i robót 
nie powinny przekraczać 0,9 mld EUR.

Or. en

Poprawka 206
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Ponadto w dziedzinie transportu 
drogowego oraz w celu zwiększenia 
zobowiązań finansowych organizatorów 
projektów – a tym samym spełniając 
kryteria określone przez EBI dotyczące 
instrumentów finansowych, które 
wymagają prawidłowej sytuacji 
finansowej umożliwiającej stworzenie 
efektywnego i należycie funkcjonującego 
rynku – należy uwzględnić działania 
mające na celu ujednolicenie istniejących 
koncesji w ramach sieci TEN-T.

Or. it

Uzasadnienie

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments. It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Poprawka 207
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia dywersyfikacji 
sektorowej beneficjentów instrumentów 
finansowych, a także pobudzenia 
stopniowej dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
Komisja we współpracy z EBI, poprzez 

(39) W celu zapewnienia dywersyfikacji 
sektorowej beneficjentów instrumentów 
finansowych, a także pobudzenia 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i regionach europejskich, Komisja we 
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takie inicjatywy jak Europejskie Centrum 
Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP 
oraz JASPERS, powinna wspierać państwa 
członkowskie w przygotowaniu 
odpowiedniej rezerwy projektów 
możliwych do objęcia finansowaniem.

współpracy z EBI, poprzez takie 
inicjatywy jak Europejskie Centrum 
Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP 
oraz JASPERS, powinna wspierać państwa 
członkowskie w przygotowaniu 
odpowiedniej rezerwy projektów 
możliwych do objęcia finansowaniem.

Or. pt

Uzasadnienie

Geograficzna i sektorowa dywersyfikacja instrumentów finansowych powinna dotyczyć nie 
tylko 27 państw członkowskich UE, ale także unijnych regionów.

Poprawka 208
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia dywersyfikacji 
sektorowej beneficjentów instrumentów 
finansowych, a także pobudzenia 
stopniowej dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
Komisja we współpracy z EBI, poprzez 
takie inicjatywy jak Europejskie Centrum 
Wiedzy Specjalistycznej w zakresie PPP 
oraz JASPERS, powinna wspierać 
państwa członkowskie w przygotowaniu 
odpowiedniej rezerwy projektów 
możliwych do objęcia finansowaniem.

(39) W celu zapewnienia dywersyfikacji 
sektorowej beneficjentów instrumentów 
finansowych, a także pobudzenia 
stopniowej dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
które zwracały się o pomoc w związku z 
takimi instrumentami finansowymi,
Komisja we współpracy z EBI powinna 
wspierać te państwa członkowskie w 
przygotowaniu odpowiedniej rezerwy 
projektów możliwych do objęcia 
finansowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowywanie odpowiedniej rezerwy projektów możliwych do objęcia finansowaniem z 
wykorzystaniem partnerstw publiczno-prywatnych powinno być możliwe jedynie w przypadku, 
gdy zwrócą się o to państwa członkowskie podczas podejmowania swych własnych decyzji 
finansowych w ramach przedstawiania wstępnych projektów.
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Poprawka 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Jeśli chodzi o warunki mające 
zastosowanie do instrumentów 
finansowych, konieczne może być 
uzupełnienie programów prac o dodatkowe 
wymogi, na przykład w celu zapewnienia 
konkurencyjności rynków w świetle 
rozwoju unijnych polityk, postępu 
technologicznego oraz innych czynników, 
które mogą okazać się istotne.

(40) Jeśli chodzi o warunki mające 
zastosowanie do instrumentów 
finansowych, konieczne może być 
uzupełnienie programów prac o dodatkowe 
wymogi, na przykład w celu zapewnienia 
konkurencyjnego i uczciwego rynku 
wewnętrznego w świetle rozwoju unijnych 
polityk, postępu technologicznego oraz 
innych czynników, które mogą okazać się 
istotne.

Or. en

Poprawka 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Wieloletnie programowanie wsparcia 
poprzez instrument „Łącząc Europę” 
powinno być ukierunkowane na realizację 
unijnych priorytetów poprzez zapewnienie 
dostępności niezbędnych zasobów 
finansowych oraz spójności i ciągłości 
wspólnych działań Unii i państw 
członkowskich. Dla wniosków złożonych 
po wdrożeniu pierwszego wieloletniego 
programu prac w sektorze transportu, 
kwalifikowalność kosztów powinna 
zaczynać się od dnia 1 stycznia 2014 r., 
aby zapewnić ciągłość projektów objętych 
już rozporządzeniem (WE) nr 680/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. ustanawiającym ogólne 
zasady przyznawania pomocy finansowej 

(41) Wieloletnie programowanie wsparcia 
poprzez instrument „Łącząc Europę” 
powinno być ukierunkowane na realizację 
unijnych priorytetów poprzez zapewnienie 
dostępności niezbędnych zasobów 
finansowych oraz spójności, uczciwości i 
ciągłości wspólnych działań Unii i państw 
członkowskich. Dla wniosków złożonych 
po wdrożeniu pierwszego wieloletniego 
programu prac w sektorze transportu, 
kwalifikowalność kosztów powinna 
zaczynać się od dnia 1 stycznia 2014 r., 
aby zapewnić ciągłość projektów objętych 
już rozporządzeniem (WE) nr 680/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. ustanawiającym ogólne 
zasady przyznawania pomocy finansowej 
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Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych.

Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych.

Or. en

Poprawka 211
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Wieloletnie programowanie wsparcia 
poprzez instrument „Łącząc Europę” 
powinno być ukierunkowane na realizację 
unijnych priorytetów poprzez zapewnienie 
dostępności niezbędnych zasobów 
finansowych oraz spójności i ciągłości 
wspólnych działań Unii i państw 
członkowskich. Dla wniosków złożonych 
po wdrożeniu pierwszego wieloletniego 
programu prac w sektorze transportu, 
kwalifikowalność kosztów powinna 
zaczynać się od dnia 1 stycznia 2014 r., 
aby zapewnić ciągłość projektów objętych 
już rozporządzeniem (WE) nr 680/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. ustanawiającym ogólne 
zasady przyznawania pomocy finansowej 
Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych.

(41) Wieloletnie programowanie wsparcia 
poprzez instrument „Łącząc Europę” 
powinno być ukierunkowane na realizację 
unijnych priorytetów poprzez zapewnienie 
dostępności niezbędnych zasobów 
finansowych oraz spójności, przejrzystości
i ciągłości wspólnych działań Unii i państw 
członkowskich. Dla wniosków złożonych 
po wdrożeniu pierwszego wieloletniego 
programu prac w sektorze transportu, 
kwalifikowalność kosztów powinna 
zaczynać się od dnia 1 stycznia 2014 r., 
aby zapewnić ciągłość projektów objętych 
już rozporządzeniem (WE) nr 680/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. ustanawiającym ogólne 
zasady przyznawania pomocy finansowej 
Wspólnoty w zakresie transeuropejskich 
sieci transportowych i energetycznych.

Or. es

Poprawka 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Biorąc pod uwagę ograniczony 
charakter zasobów dostępnych na 
szczeblu UE, konieczne jest 
skoncentrowanie się na najważniejszych 
elementach o najwyższej wartości dodanej 
dla Europy, aby osiągnąć pożądane 
skutki. W sektorze transportu wsparcie 
Unii powinno zatem zostać skierowane na 
potrzeby sieci bazowej (w szczególności 
korytarzy sieci bazowej) i projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie systemów zarządzania 
ruchem. W sektorze energetyki pomoc 
finansowa powinna koncentrować się na 
ukończeniu tworzenia wewnętrznego 
rynku energii, zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw, zapewnieniu 
przesyłu energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych od miejsc wytwarzania do 
miejsc jej poboru i składowania, a także 
przyciąganiu inwestorów prywatnych. W 
sektorze telekomunikacyjnym pomoc 
finansowa powinna być przede wszystkim 
ukierunkowana na projekty, które stworzą 
popyt na łącza szerokopasmowe, łącznie z 
budową europejskiej infrastruktury usług 
informatycznych, co z kolei powinno 
stymulować inwestycje we wdrażanie sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 213
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Komisja powinna przeprowadzać 
oceny śródokresowe oraz ex post, aby 
ocenić skuteczność i efektywność 

(43) Komisja powinna przeprowadzać 
oceny śródokresowe oraz ex post, aby 
ocenić skuteczność i efektywność 
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finansowania oraz jego wpływu na ogólne 
cele instrumentu „Łącząc Europę” i 
priorytety strategii „Europa 2020”.

finansowania oraz jego wpływu na ogólne 
cele instrumentu „Łącząc Europę” i 
priorytety strategii „Europa 2020”. 
Komisja powinna przekazać te oceny 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Or. en

Poprawka 214
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Komisja powinna przeprowadzać 
oceny śródokresowe oraz ex post, aby 
ocenić skuteczność i efektywność 
finansowania oraz jego wpływu na ogólne 
cele instrumentu „Łącząc Europę” i 
priorytety strategii „Europa 2020”.

(43) Komisja powinna przeprowadzać 
oceny śródokresowe oraz ex post, a także 
informować o ich wynikach Parlament 
Europejski, aby ocenić skuteczność i 
efektywność finansowania oraz jego 
wpływu na ogólne cele instrumentu 
„Łącząc Europę” i priorytety strategii 
„Europa 2020”.

Or. ro

Poprawka 215
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Komisja powinna przeprowadzać
oceny śródokresowe oraz ex post, aby 
ocenić skuteczność i efektywność 
finansowania oraz jego wpływu na ogólne 
cele instrumentu „Łącząc Europę” i 
priorytety strategii „Europa 2020”.

(43) Komisja przeprowadza oceny 
śródokresowe oraz ex post, aby ocenić 
skuteczność i efektywność finansowania 
oraz jego wpływu na ogólne cele 
instrumentu „Łącząc Europę” i priorytety 
strategii „Europa 2020”.
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Or. es

Poprawka 216
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Komisja powinna przeprowadzać 
oceny śródokresowe oraz ex post, aby 
ocenić skuteczność i efektywność 
finansowania oraz jego wpływu na ogólne 
cele instrumentu „Łącząc Europę” i 
priorytety strategii „Europa 2020”.

(43) Komisja powinna przeprowadzać 
oceny śródokresowe oraz ex post, aby 
ocenić skuteczność i efektywność 
finansowania oraz jego wpływu na ogólne 
cele instrumentu „Łącząc Europę” i 
priorytety strategii „Europa 2020”. 
Komisja co roku publikuje tablicę 
wyników przedstawiającą postępy 
wszystkich projektów wybranych w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Or. en

Poprawka 217
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) Oceny te powinny obejmować oceny 
zdolności państw członkowskich lub 
odnośnych organów wykonawczych do 
przestrzegania ich własnych zobowiązań 
w zakresie współfinansowania 
stanowiącego uzupełnienie dotacji 
unijnych lub innowacyjnych 
instrumentów finansowych przyznanych 
na potrzeby realizacji projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en
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Uzasadnienie

W ocenach KE należy także uwzględnić dokonania państw członkowskich, które zobowiązały 
się do realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, a nie tylko 
oceniać zgodność z celami instrumentu „Łącząc Europę” i priorytetami strategii „Europa 
2020”.

Poprawka 218
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Na podstawie wytycznych właściwych 
dla poszczególnych sektorów, określonych 
w odrębnych rozporządzeniach, 
opracowano wykaz obszarów 
priorytetowych, do których niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, a wykaz ten powinien 
znaleźć się w załączniku. W celu 
uwzględnienia ewentualnych zmian w 
zakresie priorytetów politycznych i 
możliwości technologicznych, a także 
przepływów ruchu, należy przyznać 
Komisji, zgodnie z art. 290 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
prawnych w zakresie wprowadzania zmian 
do tego załącznika. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. Przy 
przygotowywaniu i sporządzaniu aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(44) Na podstawie wytycznych właściwych 
dla poszczególnych sektorów, określonych 
w odrębnych rozporządzeniach, 
opracowano wykaz obszarów 
priorytetowych, do których niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, a wykaz ten powinien 
znaleźć się w załączniku. W celu 
uwzględnienia ewentualnych zmian w 
zakresie priorytetów politycznych i 
możliwości technologicznych, a także 
przepływów ruchu, należy przyznać 
Komisji, zgodnie z art. 290 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
prawnych w zakresie wprowadzania zmian 
do tego załącznika. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. Przy 
przygotowywaniu i sporządzaniu tych
aktów Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne decyzje muszą być podejmowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.
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Poprawka 219
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Na podstawie wytycznych właściwych 
dla poszczególnych sektorów, określonych 
w odrębnych rozporządzeniach, 
opracowano wykaz obszarów 
priorytetowych, do których niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, a wykaz ten powinien 
znaleźć się w załączniku. W celu 
uwzględnienia ewentualnych zmian w 
zakresie priorytetów politycznych i 
możliwości technologicznych, a także 
przepływów ruchu, należy przyznać 
Komisji, zgodnie z art. 290 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
prawnych w zakresie wprowadzania zmian 
do tego załącznika. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. Przy 
przygotowywaniu i sporządzaniu aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(44) Na podstawie wytycznych właściwych 
dla poszczególnych sektorów, określonych 
w odrębnych rozporządzeniach, 
opracowano wykaz obszarów 
priorytetowych, do których niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie, a wykaz ten powinien 
znaleźć się w załączniku. W celu 
uwzględnienia ewentualnych zmian w 
zakresie priorytetów politycznych i 
możliwości technologicznych, a także 
przepływów ruchu, należy przyznać 
Komisji, zgodnie z art. 290 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
prawnych w zakresie wprowadzania zmian 
do tego załącznika. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje 
ze wszystkimi właściwymi organami i 
władzami lokalnymi, regionalnymi i 
państwowymi, w tym na poziomie 
ekspertów. Przy przygotowywaniu i 
sporządzaniu aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
odpowiednich dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. es

Poprawka 220
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Interesy finansowe Unii Europejskiej 
powinny być chronione za pomocą 
proporcjonalnych środków w całym cyklu 
wydatków, obejmujących zapobieganie, 
wykrywanie i badanie nieprawidłowości, 
odzyskiwanie utraconych, niesłusznie 
wypłaconych lub nieprawidłowo 
wykorzystanych funduszy oraz, w 
stosownych przypadkach, kary.

(47) Interesy finansowe Unii Europejskiej 
powinny być chronione za pomocą 
proporcjonalnych środków w całym cyklu 
wydatków, obejmujących zapobieganie, 
wykrywanie i badanie nieprawidłowości, 
odzyskiwanie utraconych, niesłusznie 
wypłaconych lub nieprawidłowo 
wykorzystanych funduszy oraz, w 
stosownych przypadkach, kary. Parlament 
powinien być na bieżąco informowany na 
temat wszystkich takich sytuacji na 
wszystkich etapach i z zachowaniem 
pełnej przejrzystości.

Or. es

Poprawka 221
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Forma umowy musi być zgodna z 
założeniami i uwarunkowaniami projektu 
oraz musi gwarantować szeroką i uczciwą 
konkurencję pomiędzy projektami 
objętymi współfinansowaniem w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”, które 
podlegają procedurom zamówień 
publicznych.
Aby zapewnić najkorzystniejszą cenę oraz 
najbardziej efektywną realizację projektu, 
podstawowe warunki umowy powinny być 
uczciwe i powinny odzwierciedlać 
zagrożenia związane z projektem bez 
względu na to, czy zastosowano w nich 
normy krajowe czy międzynarodowe.

Or. de



AM\912704PL.doc 85/151 PE496.337v01-00

PL

Poprawka 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) W celu zagwarantowania szerokiej i 
uczciwej konkurencji pomiędzy 
projektami finansowanymi w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” forma 
umowy musi być zgodna z celami i 
uwarunkowaniami projektu. Warunki 
umowy muszą być sporządzone w taki 
sposób, aby sprawiedliwie rozłożyć ryzyko 
związane z pracami do wykonania, aby 
zoptymalizować opłacalność i zapewnić, że 
prace prowadzone są w możliwie 
najbardziej efektywny sposób. Zasadę tę 
stosuje się bez względu na to, czy korzysta 
się z krajowego, czy też 
międzynarodowego modelu umowy.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich nasila się tendencja wśród instytucji zamawiających, 
aby zastępować ogólne warunki umowy szczególnymi warunkami umownymi, co prowadzi do 
zmian ustaleń dotyczących rozdzielania ryzyka w kontekście projektów publicznych. Zmiany 
tego rodzaju mają szkodliwy wpływ nie tylko na wynikającą z umowy pozycję firmy lub 
organu realizującego projekt, ale także na ogólne warunki konkurencji w odnośnych krajach i 
na sam projekt.

Poprawka 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) W celu zapewnienia szerokiej i 
uczciwej konkurencji projektom 
korzystającym z finansowania w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” przetargi 
muszą być oparte na uczciwych i 
przejrzystych warunkach umownych, a 
forma zastosowanej umowy musi 
odpowiadać celom i uwarunkowaniom 
projektu.

Or. en

Poprawka 224
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa. Instrument 
„Łącząc Europę” powinien oferować 
uproszczone sposoby łączenia i 
finansowania infrastruktury w celu 
zapewnienia spójności między 
instrumentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi budżetu unijnego.

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa. Instrument 
„Łącząc Europę” musi oferować 
uproszczone sposoby łączenia i 
finansowania infrastruktury w celu 
zapewnienia spójności między 
instrumentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi budżetu unijnego. Istnieje 
potrzeba właściwej koordynacji pomiędzy 
zaangażowanymi dyrekcjami generalnymi 
Komisji, tak aby zapewnić, że nie stwarza 
się żadnych przeszkód dla realizacji tych 
projektów, zwłaszcza tych dotyczących 
autostrad morskich.

Or. it
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Poprawka 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa. Instrument 
„Łącząc Europę” powinien oferować 
uproszczone sposoby łączenia i 
finansowania infrastruktury w celu 
zapewnienia spójności między 
instrumentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi budżetu unijnego.

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa. Instrument 
„Łącząc Europę” powinien oferować 
uproszczone sposoby łączenia i 
finansowania infrastruktury w celu 
zapewnienia spójności między 
instrumentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi budżetu unijnego. W 
dziedzinie transportu należy zwrócić 
szczególną uwagę na usprawnienie 
połączeń pomiędzy transeuropejskimi i 
transśródziemnomorskimi sieciami 
transportowymi, zwłaszcza w celu 
ułatwienia transportu towarów dzięki 
autostradom morskim. W dziedzinie 
energetyki należy położyć nacisk na 
ukończenie śródziemnomorskiej pętli 
elektroenergetycznej oraz rozwój 
podwodnych wzajemnych połączeń 
elektroenergetycznych łączących 
bezpośrednio UE z krajami południowo-
wschodniej części regionu Morza 
Śródziemnego, aby ukształtować 
komplementarność obu systemów 
energetycznych.

Or. fr

Poprawka 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa. Instrument 
„Łącząc Europę” powinien oferować 
uproszczone sposoby łączenia i 
finansowania infrastruktury w celu 
zapewnienia spójności między 
instrumentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi budżetu unijnego.

(48) Niektóre z projektów 
infrastrukturalnych leżących w interesie 
UE będą być może musiały zostać 
powiązane z państwami sąsiadującymi, 
państwami ubiegającymi się o członkostwo 
i innymi państwami trzecimi oraz 
przechodzić przez te państwa, jak na 
przykład w południowej i wschodniej 
części regionu Morza Śródziemnego 
dysponującego znacznymi zasobami 
energii słonecznej, którą można 
importować do UE dzięki 
długodystansowym połączeniom 
elektroenergetycznym. Instrument „Łącząc 
Europę” powinien oferować uproszczone 
sposoby łączenia i finansowania 
infrastruktury w celu zapewnienia 
spójności między instrumentami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi budżetu 
unijnego.

Or. en

Poprawka 227
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Uczestnictwo przedsiębiorstw 
mających siedzibę w państwach trzecich 
jest koniecznym warunkiem pomyślnego 
osiągnięcia celów instrumentu „Łącząc 
Europę”, ponieważ mogą one służyć 
doświadczeniem i wiedzą techniczną 
podczas realizacji projektów. Musi się ono 
odbywać ze zwracaniem szczególnej uwagi 
na przestrzeganie przez te 
przedsiębiorstwa przepisów w dziedzinie 
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prawa pracy oraz przepisów socjalnych i 
środowiskowych. Chodzi tutaj o rosnące 
wymogi społeczeństwa europejskiego. W 
związku z tym należy wyposażyć Komisję 
w środki umożliwiające wypełnienie tej 
misji w celu wspierania uczciwej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami 
europejskimi i firmami z państw trzecich.

Or. fr

Poprawka 228
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48b) Uczestnictwu przedsiębiorstw 
mających siedzibę w państwach trzecich w 
projektach finansowanych przez Unię 
musi towarzyszyć wymóg wzajemności w 
stosunkach handlowych. W tym celu 
przedsiębiorstwa europejskie powinny 
mieć dostęp do podobnych możliwości w 
odnośnych państwach trzecich.

Or. fr

Poprawka 229
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
instrument „Łącząc Europę” oraz określa 
warunki, metody i procedury finansowania 
ze środków unijnych sieci 
transeuropejskich w celu wspierania 
projektów w dziedzinie infrastruktury 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
instrument „Łącząc Europę” oraz określa 
warunki, metody i procedury finansowania 
ze środków unijnych sieci 
transeuropejskich w celu wspierania 
projektów w dziedzinie infrastruktury 
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transportowej, energetycznej i 
telekomunikacyjnej.

transportowej, energetycznej i 
telekomunikacyjnej oraz w sektorach, 
pomiędzy którymi można stworzyć 
synergię.

Or. it

Poprawka 230
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
instrument „Łącząc Europę” oraz określa 
warunki, metody i procedury finansowania 
ze środków unijnych sieci 
transeuropejskich w celu wspierania 
projektów w dziedzinie infrastruktury 
transportowej, energetycznej i 
telekomunikacyjnej.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
instrument „Łącząc Europę” oraz określa 
warunki, metody i procedury finansowania 
ze środków unijnych sieci 
transeuropejskich w celu wspierania 
projektów w dziedzinie infrastruktury 
transportowej, energetycznej i 
telekomunikacyjnej. W dziedzinie 
energetyki instrument „Łącząc Europę” 
pomaga Unii w inwestowaniu w 
efektywność energetyczną, odnawialne 
źródła energii oraz inteligentne sieci 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 231
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia ciągłość projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między co najmniej 

(2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia ciągłość projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między co najmniej 
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dwoma państwami członkowskimi lub 
między państwem członkowskim a 
państwem sąsiadującym;

dwoma państwami członkowskimi lub 
między państwem członkowskim a 
państwem sąsiadującym i który obejmuje 
tereny położone w głębi lądu w sąsiedztwie 
portów morskich, a także porty;

Or. en

Poprawka 232
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia ciągłość projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi lub 
między państwem członkowskim a 
państwem sąsiadującym;

(2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
połączenie pomiędzy najbliższymi węzłami 
po obu stronach granicy;

Or. en

Poprawka 233
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia ciągłość projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania między co najmniej 
dwoma państwami członkowskimi lub 
między państwem członkowskim a 
państwem sąsiadującym;

2) „odcinek transgraniczny” oznacza 
odcinek, który zapewnia realizację lub 
ciągłość projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania między co 
najmniej dwoma państwami 
członkowskimi lub między państwem 
członkowskim a państwem sąsiadującym;

Or. ro
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Poprawka 234
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „działania wspierające program” 
oznaczają środki towarzyszące niezbędne 
do realizacji instrumentu „Łącząc Europę” 
oraz szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów, takie jak usługi (mianowicie 
pomoc techniczna), a także analizy 
przygotowawcze, studia wykonalności, 
czynności związane z monitorowaniem, 
kontrolą audytem i oceną, które są 
bezpośrednio wymagane do zarządzania 
instrumentem „Łącząc Europę” oraz 
realizacji jego celów, w szczególności 
analizy, spotkania, informacje, tworzenie 
map infrastruktury, programy 
twinningowe, działania w zakresie 
rozpowszechniania informacji, 
podnoszenia świadomości i komunikacji, 
wydatki związane z sieciami IT skupiające 
się na wymianie informacji, wraz z 
pozostałymi wydatkami na pomoc 
techniczną i administracyjną, która może 
być niezbędna do celów zarządzania 
instrumentem „Łącząc Europę” lub 
wdrożenia szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów;

(5) „działania wspierające program” 
oznaczają wszystkie środki towarzyszące 
niezbędne do realizacji instrumentu 
„Łącząc Europę” oraz szczegółowych 
wytycznych odnoszących się do 
poszczególnych sektorów, takie jak usługi 
(mianowicie pomoc techniczna), a także 
analizy przygotowawcze, studia 
wykonalności, czynności związane z 
monitorowaniem, zasięganiem opinii 
zainteresowanych stron i zaangażowanych 
podmiotów, kontrolą audytem i oceną, 
które są bezpośrednio wymagane do 
zarządzania instrumentem „Łącząc 
Europę” oraz realizacji jego celów, w 
szczególności analizy, spotkania, 
informacje, tworzenie map infrastruktury, 
programy twinningowe, działania w 
zakresie rozpowszechniania informacji, 
podnoszenia świadomości i komunikacji, 
wydatki związane z sieciami IT skupiające 
się na wymianie informacji, wraz z 
pozostałymi wydatkami na pomoc 
techniczną i administracyjną, która może 
być niezbędna do celów zarządzania 
instrumentem „Łącząc Europę” lub 
wdrożenia szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów;

Or. en

Uzasadnienie

Zaangażowanie zainteresowanych obywateli i odnośnych zainteresowanych stron ma 
zasadnicze znaczenie dla wspierania skutecznego wdrażania instrumentu „Łącząc Europę”:
należy je zatem uwzględnić w ramach działań przygotowawczych i zarządzania tym 
instrumentem.
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Poprawka 235
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „działania wspierające program” 
oznaczają środki towarzyszące niezbędne 
do realizacji instrumentu „Łącząc Europę” 
oraz szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów, takie jak usługi (mianowicie 
pomoc techniczna), a także analizy 
przygotowawcze, studia wykonalności, 
czynności związane z monitorowaniem, 
kontrolą audytem i oceną, które są 
bezpośrednio wymagane do zarządzania 
instrumentem „Łącząc Europę” oraz 
realizacji jego celów, w szczególności 
analizy, spotkania, informacje, tworzenie 
map infrastruktury, programy 
twinningowe, działania w zakresie 
rozpowszechniania informacji, 
podnoszenia świadomości i komunikacji, 
wydatki związane z sieciami IT skupiające 
się na wymianie informacji, wraz z 
pozostałymi wydatkami na pomoc 
techniczną i administracyjną, która może 
być niezbędna do celów zarządzania 
instrumentem „Łącząc Europę” lub 
wdrożenia szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów;

(5) „działania wspierające program” 
oznaczają środki towarzyszące niezbędne 
do realizacji instrumentu „Łącząc Europę” 
oraz szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów, takie jak usługi (mianowicie 
pomoc techniczna), a także analizy 
przygotowawcze, studia wykonalności, 
czynności związane z monitorowaniem, 
kontrolą audytem i oceną, a także oceny 
oddziaływania na środowisko i 
strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko, które są bezpośrednio 
wymagane do zarządzania instrumentem 
„Łącząc Europę” oraz realizacji jego 
celów, w szczególności analizy, spotkania, 
informacje, tworzenie map infrastruktury, 
programy twinningowe, działania w 
zakresie rozpowszechniania informacji, 
podnoszenia świadomości i komunikacji, 
wydatki związane z sieciami IT skupiające 
się na wymianie informacji, wraz z 
pozostałymi wydatkami na pomoc 
techniczną i administracyjną, która może 
być niezbędna do celów zarządzania 
instrumentem „Łącząc Europę” lub 
wdrożenia szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów;

Or. en

Poprawka 236
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „procedura konsultacji” oznacza
odpowiednią i adekwatną procedurę, w 
tym zgodną z postanowieniami konwencji 
z Aarhus na mocy dyrektywy 2003/4, w 
ramach której przed przyjęciem projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania zasięga się opinii 
wszystkich zainteresowanych stron 
zgodnie z obowiązującymi zasadami i 
przepisami krajowymi, aby umożliwić im 
wyrażenie uwag i sugestii dotyczących 
wspomnianego projektu. Taka 
konsultacja jest zgodna z wymogami 
określonymi w przepisach dyrektyw 
85/337 i 2001/42.

Or. en

Uzasadnienie

Włączanie zainteresowanych obywateli oraz podmiotów w proces wnoszenia własnego 
wkładu od etapu studium wykonalności i przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie 
przyjęcia projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania stanowi wymóg 
określony w art. 6 dyrektywy 2001/42/WE oraz kluczowy czynnik, który umożliwia uniknięcie 
wywołania szkody dla środowiska i zdrowia publicznego.

Poprawka 237
Phil Bennion

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
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przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;

Or. en

Uzasadnienie

Modernizacja lub remonty mogą w niektórych przypadkach być konieczne w celu 
wyeliminowania wąskich gardeł.

Poprawka 238
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury lub 
poprzez istotną modernizację istniejącej 
infrastruktury zwiększającą jej 
przepustowość, takiej jak mosty lub tunele 
niwelujące przeszkody typu nachylenie 
terenu, promień zakrętu, szerokość torów;

Or. en

Poprawka 239
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” w sektorze transportu
oznacza barierę fizyczną lub techniczną 
skutkującą przerwaniem systemu, co z 
kolei wpływa na ciągłość i zakłócenia
długodystansowych i transgranicznych
przepływów. Tego rodzaju barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
lub istotnej modernizacji już istniejącej
infrastruktury, takiej jak mosty lub tunele 
niwelujące przeszkody typu nachylenie 
terenu, promień zakrętu, szerokość torów, 
w celu zwiększenia jej przepustowości.
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „wąskie gardło” używany jest w kontekście infrastruktury transportowej; w związku z 
tym należy ograniczyć jego definicję do sektora transportu. Definicja zaproponowana przez 
KE jest zbyt ograniczona i nie uwzględnia się w niej wszystkich sytuacji, w które w praktyce 
powodują powstawanie „wąskich gardeł”. Ostatnie zdanie zaproponowanej przez KE 
definicji jest mylące, ponieważ zamiast definicji „wąskiego gardła” opisuje się w nim sposób 
jego wyeliminowania. W związku z tym należy to zdanie skreślić.

Poprawka 240
Jelko Kacin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 

(12) „wąskie gardło” w sektorze transportu
oznacza barierę fizyczną lub techniczną 
skutkującą przerwaniem systemu, co z 
kolei wpływa na ciągłość i zakłócenia
długodystansowych i transgranicznych
przepływów. Tego rodzaju barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
lub istotnej modernizacji już istniejącej
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promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

infrastruktury, takiej jak mosty lub tunele 
niwelujące przeszkody typu nachylenie 
terenu, promień zakrętu, szerokość torów, 
w celu zwiększenia jej przepustowości;

Or. en

Poprawka 241
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty, śluzy wodne, ostrogi 
regulacyjne, podwaliny lub tunele 
niwelujące przeszkody typu nachylenie 
terenu, promień zakrętu, światło mostu,
szerokość torów podejściowych lub 
poprzez modernizację bezpośrednio niżej 
sklasyfikowanych odcinków infrastruktury
w celu podniesienia ich do poziomu 
pozostałych elementów sieci; 

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „wąskiego gardła” powinna obejmować wszystkie rodzaje transportu. „Wąskie 
gardła” można wyeliminować poprzez stworzenie nowej infrastruktury, ale w niektórych 
przypadkach bardziej opłacalna jest modernizacja istniejącej infrastruktury.

Poprawka 242
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;

Or. en

Poprawka 243
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

12) „wąskie gardło” w sektorze transportu
oznacza barierę fizyczną lub techniczną 
skutkującą przerwaniem systemu, co z 
kolei wpływa na ciągłość i zakłócenia
długodystansowych i transgranicznych
przepływów. Tego rodzaju barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
lub istotnej modernizacji już istniejącej 
infrastruktury, takiej jak mosty lub tunele 
niwelujące przeszkody typu nachylenie 
terenu, promień zakrętu, szerokość torów, 
w celu zwiększenia jej przepustowości;

Or. sl

Uzasadnienie

Termin „wąskie gardło” używany jest w kontekście infrastruktury transportowej i w związku z 
tym jego definicję należy odpowiednio ograniczyć. Zaproponowana przez Komisję definicja 
nie uwzględnia wszystkich kluczowych okoliczności, które w praktyce powodują powstawanie 
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wąskich gardeł. Ostatnie zadanie definicji należy skreślić, ponieważ dotyczy ono jedynie 
sposobu eliminacji wąskich gardeł, a tym samym nie należy do definicji samego terminu.

Poprawka 244
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
zarówno dzięki stworzeniu nowej 
infrastruktury, takiej jak mosty lub tunele 
niwelujące przeszkody typu nachylenie 
terenu, promień zakrętu, szerokość torów, 
jak i poprzez modernizację istniejącej 
infrastruktury, co może przynieść znaczące 
usprawnienia za sprawą innowacji 
technicznych, które rozwiążą problem 
ograniczeń wynikających z istnienia 
„wąskich gardeł”;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z analizą kosztów i korzyści oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 
można przyjąć każde odpowiednie i zrównoważone rozwiązanie w celu rozwiązania problemu 
wąskiego gardła w sposób szybszy i tańszy, ale nie może to wykluczać możliwości 
modernizacji istniejącej infrastruktury, jeśli takowa istnieje.

Poprawka 245
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę (12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
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fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

fizyczną, operacyjną lub organizacyjną
skutkującą przerwaniem lub zakłócaniem 
ciągłości przepływów transportowych. 
Tego rodzaju barierę można wyeliminować 
głównie poprzez efektywniejsze 
wykorzystywanie lub modernizację i 
remont istniejącej infrastruktury. Jeśli 
okaże się to rozwiązaniem 
niewystarczającym, może zaistnieć 
konieczność zbudowania nowej 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 246
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele, lub poprzez jej 
dostosowanie, np. wybudowanie 
obwodnicy, co umożliwia niwelowanie 
przeszkód typu nachylenie terenu, promień 
zakrętu, szerokość torów; Konieczności 
modernizacji istniejącej infrastruktury nie 
uznaje się za wąskie gardło;

Or. fr

Poprawka 247
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” w sektorze transportu
oznacza barierę fizyczną lub techniczną 
skutkującą przerwaniem systemu, co z 
kolei wpływa na ciągłość i zakłócenia 
przepustowości transportowej
długodystansowych i transgranicznych
przepływów. Tego rodzaju barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
infrastruktury, poprzez istotną 
modernizację lub remont istniejącej 
infrastruktury w celu zwiększenia jej 
przepustowości, takiej jak mosty, śluzy 
wodne, ostrogi regulacyjne, podwaliny lub 
tunele niwelujące przeszkody typu 
nachylenie terenu, promień zakrętu, 
szerokość torów, głębokość toru lub 
poprzez modernizację bezpośrednio niżej 
sklasyfikowanych odcinków infrastruktury
w celu podniesienia ich do poziomu 
pozostałych elementów sieci;

Or. en

Poprawka 248
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło w transporcie” 
oznacza barierę fizyczną skutkującą 
przerwaniem systemu, co z kolei wpływa 
na ciągłość przepływów ruchu, którą to
barierę można wyeliminować dzięki 
stworzeniu nowej infrastruktury;



PE496.337v01-00 102/151 AM\912704PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Mogą zaistnieć sytuacje, w których eliminacja „wąskich gardeł” wymagać będzie 
modernizacji lub remontu infrastruktury. Ponadto problemy związane z zatorami nie 
ograniczają się jedynie do sektora kolejowego ani do barier fizycznych.

Poprawka 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” w transporcie
oznacza barierę fizyczną i/lub 
funkcjonalną skutkującą przerwaniem 
systemu, co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów, którą to 
barierę można wyeliminować dzięki 
stworzeniu nowej infrastruktury lub 
poprzez istotną modernizację istniejącej 
infrastruktury;

Or. fr

Uzasadnienie

Problemy z zatorami komunikacyjnymi wynikającymi z wąskich gardeł mogą zostać 
rozwiązane zarówno przez stworzenie nowej, jak i modernizację istniejącej infrastruktury.
Chodzi o to, aby nie ograniczać kwalifikowalności pewnych robót do uzyskania finansowania 
przewidzianego na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, jeśli te roboty przyczyniają się 
do osiągania celów instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 250
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12



AM\912704PL.doc 103/151 PE496.337v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną i/lub funkcjonalną skutkującą 
przerwaniem systemu, co z kolei wpływa 
na ciągłość długodystansowych 
przepływów. Tego rodzaju barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
infrastruktury i/lub poprzez rewitalizację 
istniejącej infrastruktury, takiej jak mosty 
lub tunele niwelujące przeszkody typu 
nachylenie terenu, promień zakrętu, 
szerokość torów;

Or. en

Poprawka 251
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną i/lub funkcjonalną skutkującą 
przerwaniem systemu, co z kolei wpływa 
na ciągłość długodystansowych 
przepływów, którą to barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
infrastruktury. Konieczności modernizacji 
istniejącej infrastruktury nie uznaje się za 
wąskie gardło;

Or. pt

Poprawka 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów; 
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną i/lub funkcjonalną skutkującą 
przerwaniem systemu, co z kolei wpływa 
na ciągłość długodystansowych 
przepływów. Tego rodzaju barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
infrastruktury lub poprzez remont lub 
modernizację istniejącej infrastruktury;

Or. en

Poprawka 253
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną, operacyjną lub organizacyjną
skutkującą przerwaniem lub zakłócaniem 
ciągłości przepływów 
transportowych/energetycznych. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
głównie poprzez efektywniejsze 
wykorzystywanie lub modernizację i 
remont istniejącej infrastruktury. Jeśli 
okaże się to rozwiązaniem 
niewystarczającym, może zaistnieć 
konieczność zbudowania nowej 
infrastruktury;

Or. en
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Poprawka 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów.
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło. W dziedzinie energetyki „wąskie 
gardło” oznacza brak zdolności połączeń 
międzysystemowych z powodu braku 
infrastruktury albo ograniczonego 
przepływu fizycznego lub wadliwego 
zarządzania systemem;

Or. en

Poprawka 255
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną i/lub funkcjonalną skutkującą 
przerwaniem systemu, co z kolei wpływa 
na ciągłość długodystansowych 
przepływów. Tego rodzaju barierę można 
wyeliminować dzięki stworzeniu nowej 
infrastruktury i/lub poprzez modernizację 
istniejącej infrastruktury;
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infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

Or. en

Poprawka 256
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 
co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

(12) „wąskie gardło w transporcie” 
oznacza barierę fizyczną i/lub 
funkcjonalną skutkującą przerwaniem 
systemu, co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów, którą to
barierę można wyeliminować poprzez 
rozbudowę lub modernizację istniejącej
infrastruktury i/lub dzięki stworzeniu 
nowej infrastruktury;

Or. de

Uzasadnienie

W 2008 r. system śródlądowych dróg wodnych, którego długość wynosi 40 929 km, był 
regularnie wykorzystywany do transportu towarów. Usuwanie wąskich gardeł zwykle 
obejmuje środki na rzecz usprawnienia istniejących dróg wodnych.

Poprawka 257
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną skutkującą przerwaniem systemu, 

(12) „wąskie gardło” oznacza barierę 
fizyczną i/lub funkcjonalną skutkującą 
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co z kolei wpływa na ciągłość 
długodystansowych przepływów. Tego 
rodzaju barierę można wyeliminować 
dzięki stworzeniu nowej infrastruktury, 
takiej jak mosty lub tunele niwelujące 
przeszkody typu nachylenie terenu, 
promień zakrętu, szerokość torów;
Konieczności modernizacji istniejącej 
infrastruktury nie uznaje się za wąskie 
gardło;

przerwaniem systemu, co z kolei wpływa 
na ciągłość długodystansowych 
przepływów. Tego rodzaju barierę 
funkcjonalną można wyeliminować dzięki 
ulepszeniu istniejącej infrastruktury i/lub 
poprzez stworzenie nowej infrastruktury; 

Or. de

Uzasadnienie

Wąskie gardła powstające w systemie śródlądowych dróg wodnych zwykle wymagają 
zastosowania środków służących ulepszeniu istniejących dróg wodnych. Niniejsza definicja 
powinna zatem uwzględniać szczególne wymogi wodnego transportu śródlądowego.

Poprawka 258
Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) „sieć odizolowana” oznacza sieć 
kolejową państwa członkowskiego lub jej 
część zgodnie z definicją zawartą w art. 3 
lit. qq) rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T].

Or. en

Poprawka 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument „Łącząc Europę” umożliwia Instrument „Łącząc Europę” umożliwia 
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przygotowanie i realizację projektów 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w ramach polityki w 
zakresie transeuropejskich sieci w 
sektorach energetycznym, transportu i 
telekomunikacji. W szczególności 
instrument „Łącząc Europę” ma wpierać 
realizację projektów służących 
opracowaniu lub budowie nowej lub 
modernizacji istniejącej infrastruktury w 
dziedzinie transportu, energetyki i 
telekomunikacji. W związku z tym 
instrument „Łącząc Europę” służy 
realizacji następujących celów:

przygotowanie i realizację projektów 
będący przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w ramach polityki w 
zakresie transeuropejskich sieci w 
sektorach energetycznym, transportu i 
telekomunikacji. W szczególności 
instrument „Łącząc Europę” ma wpierać 
realizację projektów służących 
opracowaniu lub budowie nowej lub 
modernizacji i rewitalizacji istniejącej 
infrastruktury w dziedzinie transportu, 
energetyki i telekomunikacji. W związku z 
tym instrument „Łącząc Europę” służy 
realizacji następujących celów:

Or. en

Poprawka 260
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
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prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem. Realizacja tego celu 
powinna szczególnie skupiać się na 
regionach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami naturalnymi i 
demograficznymi, takich jak regiony 
najbardziej oddalone.

Or. pt

Uzasadnienie

W ramach realizacji celów strategii „Europa 2020”, wspierających inteligentny, trwały 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, należy uwzględniać wszystkie 
regiony UE, aby pobudzać sprawiedliwy i zrównoważony wzrost.

Poprawka 261
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału każdej sieci ukończonej 
dzięki projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, wielkości 
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w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

udziału przyciągniętych inwestycji 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
wielkości udziału każdej sieci ukończonej 
dzięki projektom będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania realizowanych 
poprzez instrumenty finansowe określone 
niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 262
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych, wysoce efektywnych i 
zrównoważonych sieci transeuropejskich, 
stwarzając tym samym dla całej Unii 
Europejskiej warunki niezbędne do 
osiągnięcia większej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
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rozporządzeniem;

Or. fr

Poprawka 263
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie minimalizowania kosztów 
zewnętrznych, zwiększania
konkurencyjności, spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w ramach 
jednolitego rynku oraz kreując bardziej 
sprzyjające inwestycjom publicznym i 
prywatnym otoczenie dzięki połączeniu 
instrumentów finansowych, takich jak 
wykorzystywanie dochodów pochodzących 
ze stosowania zasady „zanieczyszczający 
płaci”, z bezpośrednim finansowaniem 
unijnym, a także dzięki wykorzystaniu 
synergii między sektorami. Poziom 
realizacji tego celu będzie oceniany na 
podstawie wielkości udziału inwestycji 
publicznych i prywatnych w projektach 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w szczególności na 
podstawie wielkości udziału inwestycji 
publicznych i prywatnych w projektach 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania realizowanych poprzez 
instrumenty finansowe określone 
niniejszym rozporządzeniem, a także na 
podstawie odpowiedniego podziału ryzyka, 
zysków i strat pomiędzy inwestorów 
publicznych i prywatnych;
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Or. en

Poprawka 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

(a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem; Osiąganie tego celu 
musi się odbywać zgodnie z zasadami 
neutralności technologicznej i równowagi 
pomiędzy efektywnością a kosztami.

Or. fr

Poprawka 265
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w ramach 
jednolitego rynku dzięki połączeniu 
instrumentów finansowych z bezpośrednim 
finansowaniem unijnym, a także dzięki 
wykorzystaniu synergii między sektorami. 
Poziom realizacji tego celu będzie 
oceniany na podstawie efektywności
inwestycji w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności w tych projektach 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania realizowanych poprzez 
instrumenty finansowe określone 
niniejszym rozporządzeniem;

Or. en

Uzasadnienie

Efektywność inwestycji umożliwiająca ukończenie projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z planowanym harmonogramem jest jedyną rzetelną 
metodą oceny przyczyniania się do zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu: wielkość udziału środków publicznych lub prywatnych nie przynosi sama w sobie 
żadnych rzetelnych wyników.

Poprawka 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, które uwzględniają 
przyszłe przepływy ruchu, przynosząc tym 
samym korzyści dla całej Unii Europejskiej 
w zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 267
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
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nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem. Realizacja tego celu 
będzie oceniana także na podstawie 
wpływu skumulowanego tych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na realizację ogólnych 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 268
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 

a) przyczynia się do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności, spójności 
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gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym i prywatnym otoczenie dzięki 
połączeniu instrumentów finansowych z 
bezpośrednim finansowaniem unijnym, a 
także dzięki wykorzystaniu synergii 
między sektorami. Poziom realizacji tego 
celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
w szczególności na podstawie wielkości 
udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
realizowanych poprzez instrumenty 
finansowe określone niniejszym 
rozporządzeniem;

gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
ramach jednolitego rynku oraz kreując 
bardziej sprzyjające inwestycjom 
publicznym, prywatnym i publiczno-
prywatnym otoczenie dzięki połączeniu 
instrumentów finansowych z bezpośrednim 
finansowaniem unijnym, a także dzięki 
wykorzystaniu synergii między sektorami. 
Poziom realizacji tego celu będzie 
oceniany na podstawie wielkości udziału 
inwestycji publicznych, prywatnych i 
publiczno-prywatnych w projektach 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w szczególności na 
podstawie wielkości udziału inwestycji 
publicznych i prywatnych w projektach 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania realizowanych poprzez 
instrumenty finansowe określone 
niniejszym rozporządzeniem;

Or. es

Poprawka 269
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 %
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20 % zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20%
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi. Realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie stopnia 
przyczynienia się do realizacji 
europejskich celów osiągniętych poprzez 
projekty realizowane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 270
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

(b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w zakresie
zrównoważonego rozwoju w postaci 
przede wszystkim 20% ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, 20% zwiększenia 
efektywności energetycznej i podniesienia 
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 
20%, przy jednoczesnym zapewnieniu 
większej solidarności między państwami 
członkowskimi.

Or. fr

Poprawka 271
Michael Cramer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 % 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20 % zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20%
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 
stosunku do poziomów z 1990 r., przy 
jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

Or. en
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Poprawka 272
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 %
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20 % zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20%
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi poprzez inwestowanie w 
efektywność energetyczną, energię ze 
źródeł odnawialnych i inteligentne sieci 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 273
Marita Ulvskog

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 % 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20 % zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, a 
także przyczynia się do realizacji celów 
przewidzianych na 2050 r., przy 
jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.
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Or. sv

Poprawka 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

(b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi. W ramach wypracowanej 
metodologii potrzebnej dla oceny ex-post
efektywności i skuteczności instrumentu 
potrzebne będą również ścisłe konsultacje 
pomiędzy państwami członkowskimi.

Or. pl

Poprawka 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

(b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi. W ramach wypracowanej 
metodologii potrzebnej dla oceny ex-post
efektywności i skuteczności instrumentu 
potrzebne będą również ścisłe konsultacje 
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pomiędzy państwami członkowskimi.

Or. pl

Poprawka 275
Mario Pirillo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 % 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20 % zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20% 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi. Równolegle z realizacją 
powyższych celów należy uwzględniać 
także cele związane z długofalowym 
obniżaniem emisyjności, o których mowa 
w planie działania prowadzącym do 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w 
2050 r.

Or. it

Poprawka 276
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 %
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20 % zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20%
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
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przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi poprzez przyjęcie 
zobowiązania do przestrzegania 
konkretnych etapów kluczowych 
dotyczących ograniczenia poziomów 
emisji krajowych o 40%, 60% i 80% do 
odpowiednio 2030 r., 2040 r. i 2050 r.

Or. en

Uzasadnienie

Warto przypomnieć konkretne etapy kluczowe w każdym sektorze, których realizację popiera 
PE w swojej rezolucji w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na 
konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. przyjętej w lutym tego roku.

Poprawka 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) umożliwia Unii osiągnięcie celu 
zabezpieczenia dostaw źródeł energii 
między innymi poprzez ich dywersyfikację.

Or. pl

Poprawka 278
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zapewnia rozwój infrastruktury z 
poszanowaniem wszystkich elementów 
środowiska zgodnie z ocenami ex ante 
określonymi w art. 3 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
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TEN-T], uwzględniając całościowy wpływ 
projektów na różnorodność biologiczną, 
zanieczyszczenie wody i gleby.

Or. fr

Poprawka 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp pierwszy – litera b) – przypis

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20 %
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych1, 
20 % zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

b) umożliwia Unii osiągnięcie do 2020 r. 
poziomów docelowych w postaci 20%
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych1, 
20% zwiększenia efektywności 
energetycznej i podniesienia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 
przy jednoczesnym zapewnieniu większej 
solidarności między państwami 
członkowskimi.

1 W sprzyjających okolicznościach do 30 
%.

1 W przypadku spełnienia warunków 
określonych przez Radę Europejską – do 
30 %.

Or. en

Poprawka 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz ogólnych celów określonych w 
art. 3 instrument „Łącząc Europę” 
powinien przyczyniać się do realizacji 
następujących, szczegółowych celów 
sektorowych:

1. Bez uszczerbku dla ogólnych celów 
określonych w art. 3 instrument „Łącząc 
Europę” przyczynia się do realizacji 
następujących, szczegółowych celów 
sektorowych:
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Or. en

Poprawka 281
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z CEF;

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych we 
wszystkich rodzajach transportu wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z CEF;

Or. en

Poprawka 282
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z CEF;

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń, także dzięki 
innowacyjnym inteligentnym systemom 
transportowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
zmodernizowanych lub ulepszonych
połączeń transgranicznych oraz usuniętych 
wąskich gardeł na szlakach 
transportowych, które skorzystały z CEF;

Or. en

Uzasadnienie

Wąskie gardła i brakujące połączenia można usunąć w opłacalny sposób zarówno poprzez 
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usprawnienie przepływów ruchu z wykorzystaniem odpowiednich ITS lub istotną 
modernizację istniejącej infrastruktury, która okazała się nieadekwatna, jak i poprzez budowę 
nowej infrastruktury w przypadku, gdy jest to rozwiązanie wyraźnie wynikające z analizy 
kosztów i korzyści oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poprawka 283
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z CEF;

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
wewnętrznych i transgranicznych oraz 
usuniętych wąskich gardeł na szlakach 
transportowych, które skorzystały z CEF;

Or. en

Poprawka 284
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z CEF;

(i) usunięciu wąskich gardeł, usprawnieniu 
połączeń z węzłami miejskimi i 
regionalnymi, uzupełnieniu brakujących 
połączeń i usprawnieniu połączeń 
kolejowych z obszarami i terenami 
przemysłowymi – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
odcinków transgranicznych i bocznic 
przemysłowych, które zostały porzucone 
lub odcięte od końca drugiej wojny 
światowej i które zostały wyremontowane 
lub zrekonstruowane, oraz na podstawie 
liczby usuniętych wąskich gardeł na 
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szlakach transportowych, które skorzystały 
z CEF;

Or. en

Poprawka 285
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) usunięciu wąskich gardeł i uzupełnieniu 
brakujących połączeń – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
nowych i zmodernizowanych połączeń 
transgranicznych oraz usuniętych wąskich 
gardeł na szlakach transportowych, które 
skorzystały z CEF;

(i) usunięciu wąskich gardeł, uzupełnieniu 
brakujących połączeń i połączeniu 
odcinków transgranicznych – realizacja 
tego celu będzie oceniana na podstawie 
liczby nowych i zmodernizowanych 
połączeń transgranicznych oraz usuniętych 
wąskich gardeł na szlakach 
transportowych, które skorzystały z CEF;

Or. es

Poprawka 286
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych, dróg i 
śródlądowych dróg wodnych w UE-27 
zmodernizowanych zgodnie z wymogami 
dotyczącymi sieci bazowej i zwiększenia 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

Or. en
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Poprawka 287
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei i dróg wodnych w UE-27;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do najmniej emisyjnych i najbardziej przyjaznych środowisku rodzajów 
transportu musi wyraźnie dotyczyć wszystkich unijnych sieci dróg wodnych i kolei bez 
wprowadzania żadnych rozróżnień.

Poprawka 288
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym w ramach sieci 
utworzonych lub ulepszonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie długości infrastruktury 
transportowej przebiegającej przez UE-27
bez istotnych wąskich gardeł;

Or. en
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Poprawka 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym; – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym; – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei i sieci transportu rzecznego 
utworzonych lub ulepszonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
UE-27 i liczby utworzonych autostrad 
morskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Transport rzeczny i autostrady morskie przyczyniać się będą w perspektywie długoterminowej 
do efektywności transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju w takiej samej mierze jak sektor kolei. Ponadto uwzględnienie autostrad morskich 
jest bardziej uzasadnione z punktu widzenia celu dotyczącego zrównoważoności i 
efektywności niż z punktu widzenia celu dotyczącego integracji i wzajemnych połączeń (w 
przeciwieństwie do tego, co zaproponowali współsprawozdawcy w poprawce 38).

Poprawka 290
Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27; oraz zapewnieniu, że na całej 
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długości dróg sieci bazowej istnieje 
odpowiednia infrastruktura służąca 
dostawie paliw alternatywnych do 
pojazdów poruszających się po tych 
drogach w UE-27 oraz przyczyniająca się 
do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych 
na sieci dróg w UE-27;

Or. en

Uzasadnienie

Należy sobie zdać sprawę, że drogi w dalszym ciągu będą stanowić kluczową część unijnej 
sieci transportowej w przyszłości. W związku z tym należy podjąć wszelkie wysiłki na rzecz 
obniżenia emisyjności transportu drogowego oraz zapewnienia, że zmierzamy w stronę 
większego wykorzystania paliw ze źródeł odnawialnych w układach napędowych pojazdów.

Poprawka 291
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonych i 
efektywnych systemów transportu w 
okresie długoterminowym. Realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei w UE-27 zgodnych z wymogami 
określonymi w art. 45 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], długości 
sieci kolei dużych prędkości w UE-27, 
długości sieci śródlądowych dróg 
wodnych oraz długości w podziale na 
kategorie w UE-27, długości dróg sieci 
bazowej, która posiada odpowiednią 
infrastrukturę służącą dostawie paliw 
alternatywnych do pojazdów w UE-27, 
oraz zmniejszenia liczby ofiar 
śmiertelnych na sieci dróg w UE-27;

Or. en
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Poprawka 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości i 
sieci dróg wodnych utworzonych lub 
ulepszonych w UE-27 na podstawie 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie krótko- i
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie udziału 
transportu kolejowego w porównaniu z 
innymi rodzajami transportu, a także
długości i stanu sieci kolei 
konwencjonalnych w UE-27. Długość sieci 
kolei dużych prędkości może być brana 
pod uwagę w przypadku, gdy linie te są 
częścią obejmującą całą sieć koncepcji 
dotyczącej usprawnionych usług 
kolejowych.

Or. en



PE496.337v01-00 130/151 AM\912704PL.doc

PL

Poprawka 294
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27,
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27 oraz na podstawie rozwoju sieci 
portów morskich i rzecznych w UE-27;

Or. ro

Poprawka 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i 
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana poprzez zastosowanie 
metod naukowych, które wyraźnie wykażą 
korzyści dla gospodarki i środowiska 
płynące z finansowanych projektów;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena zrównoważonego charakteru i efektywności transportu na podstawie długości sieci 
kolei nie jest rozwiązaniem wystarczającym. Należy przyjąć rzetelne metody dokonywania 
takiej oceny w perspektywie długoterminowej.
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Poprawka 296
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu zrównoważonego i
efektywnego transportu w okresie 
długoterminowym – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie długości 
sieci kolei konwencjonalnych w UE-27 i 
długości sieci kolei dużych prędkości w 
UE-27;

(ii) zapewnieniu zrównoważonych i 
efektywnych systemów transportu w 
okresie długoterminowym. Realizacja tego 
celu jest oceniana na podstawie długości 
sieci kolei w UE-27 zgodnych z wymogami 
określonymi w art. 45 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], długości 
sieci kolei dużych prędkości w UE-27, 
długości sieci śródlądowych dróg 
wodnych oraz długości w podziale na 
kategorie w UE-27, długości dróg sieci 
bazowej, która posiada odpowiednią 
infrastrukturę służącą dostawie paliw 
alternatywnych do pojazdów w UE-27, 
oraz zmniejszenia liczby ofiar 
śmiertelnych na sieci dróg w UE-27;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na znaczenie obniżenia emisyjności transportu drogowego potrzebne jest 
wprowadzenie środka służącego monitorowaniu postępów.

Poprawka 297
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) wyeliminowaniu rozbieżności 
pomiędzy infrastrukturami i systemami 
transportowymi w państwach 
członkowskich. Realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie rozwoju 
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sieci autostrad i dróg ekspresowych, 
długości sieci kolei konwencjonalnych i 
kolei dużych prędkości, a także liczby 
nowych lub zmodernizowanych portów 
morskich i śródlądowych w państwach 
członkowskich, które przystąpiły do UE w 
dniu 1 maja 2004 r.;

Or. ro

Poprawka 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów śródlądowych i 
morskich oraz portów lotniczych 
połączonych ze sobą nawzajem i z siecią 
kolejową oraz szlakami transportu 
rzecznego, a także na podstawie liczby 
utworzonych multimodalnych platform 
logistycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Połączenie z siecią transportu rzecznego należy traktować na równi z połączeniem z siecią 
kolejową. Należy także wspierać wzajemne połączenia pomiędzy śródlądowymi i morskimi 
portami oraz portami lotniczymi.

Poprawka 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana z 
zastosowaniem metod naukowych, które 
wyraźnie wykażą korzyści dla gospodarki i 
środowiska płynące z finansowanych 
projektów;

Or. en

Uzasadnienie

Ocenianie integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz 
ocenianie interoperacyjności na podstawie liczby portów i portów lotniczych nie jest 
rozwiązaniem wystarczającym. Należy przyjąć rzetelne metody dokonywania takiej oceny w 
perspektywie długoterminowej.

Poprawka 300
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby ośrodków 
przemysłowych, portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

Or. ro

Poprawka 301
Ádám Kósa, Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności i dostępności usług 
transportowych. Realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
portów i portów lotniczych połączonych z 
siecią kolejową;

Or. en

Uzasadnienie

Dostępność jest celem, o którym mowa we wniosku dotyczącym TEN-T (art. 4 ust. 1 lit. d) i 
art. 4 ust. 2 lit. k)) oraz w pkt 31 preambuły do wniosku dotyczącego instrumentu „Łącząc 
Europę”. W związku z tym należy go uwzględnić w celach, na które kładzie się szczególny 
nacisk w rozporządzeniu dotyczącym instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 302
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową
oraz na podstawie skutecznego wdrożenia 
systemów ERTMS, RIS i ITS, a także 
liczby obszarów miejskich wyposażonych 
w zintegrowane systemy zarządzania 
ruchem o zerowym poziomie emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en
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Uzasadnienie

Integracja i interoperacyjność musi dotyczyć zarówno oceny sieci, jak i związanego z nią ITS 
lub stosowanych w niej interoperacyjnych urządzeń na rzecz bezpieczeństwa, a także 
zrównoważoności obszarów miejskich, w których występują zatory komunikacyjne, zgodnie z 
wymogami określonymi w ramach 10 celów zawartych w białej księdze w sprawie transportu.

Poprawka 303
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
multimodalności i interoperacyjności usług 
transportowych. Realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
portów, portów lotniczych i węzłów 
transportowych połączonych z siecią 
kolejową;

Or. en

Poprawka 304
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych połączonych z siecią kolejową;

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń oraz poprawie 
interoperacyjności usług transportowych. 
Realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby portów i portów 
lotniczych, multimodalnych platform 
logistycznych i autostrad morskich
połączonych z siecią kolejową lub które 
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mogą zostać połączone z tą siecią;

Or. es

Poprawka 305
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) pobudzaniu przesunięcia modalnego 
w kierunku bardziej zrównoważonych 
rodzajów transportu, takich jak kolej i 
transport wodny zorganizowany z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju, w celu ograniczenia wszystkich 
kosztów środowiskowych i społecznych, w 
tym wypadków, emisji gazów 
cieplarnianych, czynników 
zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia 
hałasem, zanieczyszczenia wody i gleby, a 
także w celu ochrony różnorodności 
biologicznej, siedlisk i zdrowia;

Or. en

Poprawka 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) przygotowaniu na potrzeby 
przyszłych przepływów transportowych.

Or. en
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Poprawka 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) umożliwianiu obniżenia emisyjności 
wszystkich rodzajów transportu poprzez 
przejście na innowacyjne, niskoemisyjne i
energooszczędne technologie 
transportowe, a także wprowadzenie 
alternatywnych układów napędowych i 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
wspierającej, która umożliwi przejście na 
niskoemisyjną gospodarkę i system 
transportowy;

Or. en

Poprawka 308
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła;

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej lub będzie 
uzależnione od jednego źródła – realizacja 
tego celu będzie oceniana na podstawie 
liczby projektów faktycznie 
przyczyniających się do konkurencji 
źródeł i konwergencji cen poprzez łączenie
sieci państw członkowskich i 
eliminowanie wąskich gardeł;

Or. en
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Poprawka 309
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła;

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
ukończonych projektów faktycznie 
łączących sieci każdego państwa 
członkowskiego z sieciami sąsiadującego 
państwa członkowskiego, wielkości 
udziału krajowego poboru, który można 
zaspokoić dzięki połączeniom wzajemnym 
z siecią europejską, i projektów
eliminujących wąskie gardła;

Or. en

Poprawka 310
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności sieci energii 
elektrycznej, w tym poprzez 
zagwarantowanie rozwoju inteligentnych 
sieci, dalszego wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii oraz że żadne 
państwo członkowskie nie pozostanie 
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projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła;

odizolowane od sieci europejskiej;

Or. en

Poprawka 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła;

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej, ropy i gazu, w tym 
poprzez zagwarantowanie, że żadne 
państwo członkowskie nie pozostanie 
odizolowane od sieci europejskiej –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie liczby projektów faktycznie 
łączących sieci państw członkowskich i 
eliminujących wąskie gardła;

Or. pl

Poprawka 312
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 

(i) promowaniu zarówno integracji 
jednolitego rynku energetycznego, jak i 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz 
wdrożenia krajowych inteligentnych sieci 
energetycznych poprzez zagwarantowanie, 
że żadne państwo członkowskie nie 
pozostanie odizolowane od sieci 



PE496.337v01-00 140/151 AM\912704PL.doc

PL

projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła;

europejskiej – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie liczby projektów 
faktycznie usprawniających sieci państw 
członkowskich i eliminujących wąskie 
gardła;

Or. en

Uzasadnienie

Integracja i wzajemne połączenia pomiędzy państwami członkowskimi wprawdzie gwarantują 
w pełni, że żadne państwo członkowskie nie pozostanie odizolowane, ale nie są jedynym 
skutecznym i rzetelnym rozwiązaniem służącym usunięciu wąskich gardeł: rozwój lokalnych 
inteligentnych sieci energetycznych mógłby wzmocnić globalną odporność unijnej sieci.

Poprawka 313
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowaniu dalszej integracji 
jednolitego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
energii elektrycznej i gazu, w tym poprzez 
zagwarantowanie, że żadne państwo 
członkowskie nie pozostanie odizolowane 
od sieci europejskiej – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
projektów faktycznie łączących sieci 
państw członkowskich i eliminujących 
wąskie gardła;

(i) promowaniu większej konkurencji i
dalszej integracji jednolitego rynku 
energetycznego oraz interoperacyjności 
transgranicznych sieci energii elektrycznej 
i gazu, w tym poprzez zagwarantowanie, 
że żadne państwo członkowskie nie 
pozostanie odizolowane od sieci 
europejskiej – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie liczby projektów 
faktycznie łączących sieci państw 
członkowskich i eliminujących wąskie 
gardła;

Or. sv

Poprawka 314
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby ukończonych projektów 
umożliwiających dywersyfikację źródeł 
zaopatrzenia, partnerskich dostawców i 
szlaków przesyłowych oraz zwiększenie 
krajowych dostaw z wewnętrznych rezerw 
na wypadek zagrożenia;

Or. ro

Poprawka 315
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację i lepsze krajowe 
wykorzystanie źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój krajowych inteligentnych sieci może pomóc w zapewnieniu rzeczywistego 
bezpieczeństwa dostaw.
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Poprawka 316
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

(ii) zapewnieniu Unii niezależności 
energetycznej – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie postępów we 
wdrażaniu inteligentnych sieci, 
optymalnego wykorzystywania elementów 
infrastruktury energetycznej 
zwiększającego efektywność energetyczną 
i integrację dystrybuowanych 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 317
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
obustronnych połączeń, partnerskich 
dostawców i szlaków przesyłowych;

Or. en

Poprawka 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie wytrzymałości 
systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających 
dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

(ii) zapewnieniu Unii bezpieczeństwa 
dostaw w sektorach energii elektrycznej i 
gazu – realizacja tego celu będzie oceniana 
na podstawie wytrzymałości oraz 
efektywności systemu i jego bezpiecznego 
funkcjonowania, a także na podstawie 
liczby projektów umożliwiających dostęp
do krajowych odnawialnych źródeł energii 
oraz dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, 
partnerskich dostawców i szlaków 
przesyłowych;

Or. en

Poprawka 319
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska oraz 
zdrowia publicznego, w szczególności 
poprzez rozwiązania sprzyjające włączeniu 
energii ze źródeł odnawialnych do sieci 
przesyłowych – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie ilości energii ze 
źródeł odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowy cel dotyczy zintegrowanego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a 
rozwijanie sieci przesyłowych dwutlenku węgla nie jest związane z tymi źródłami.

Poprawka 320
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju, ochrony środowiska i realizacji 
unijnych celów w dziedzinie klimatu 
poprzez obniżanie unijnego popytu na 
energię oraz rozwój i włączanie energii ze 
źródeł odnawialnych do sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie procentowego udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w całkowitej 
wielkości zużycia energii w Unii, liczby 
inteligentnych sieci energoelektrycznych 
oraz całkowitej ilości energii zużytej w 
ramach realizacji projektów 
korzystających z CEF;

Or. en

Poprawka 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
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odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla 
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla 
oraz inwestowanie w transport 
zorganizowany z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju – realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie ilości 
energii ze źródeł odnawialnych przesłanej 
od miejsca wytworzenia do miejsc jej 
poboru i składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

Or. en

Poprawka 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla 
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

(iii) zapewnieniu zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla 
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, poziomu zaspokojonego 
popytu, a także sumy emisji dwutlenku 
węgla zaoszczędzonych dzięki realizacji 
projektów korzystających z CEF;

Or. en

Uzasadnienie

Projekty powinny być oceniane także na podstawie stopnia możliwości regulowania popytu 
poprzez jego zmniejszanie lub zwiększanie.
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Poprawka 323
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i 
ochrony środowiska, w szczególności 
poprzez rozwiązania sprzyjające włączeniu 
energii ze źródeł odnawialnych do sieci 
przesyłowych i rozwój inteligentnych sieci 
energetycznych – realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie ilości energii 
ze źródeł odnawialnych przesłanej od 
miejsca wytworzenia do miejsc jej poboru i
składowania, a także sumy emisji 
dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF 
oraz na podstawie całkowitej wielkości 
produkcji pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii włączonych do 
europejskiego systemu energetycznego;

Or. it

Poprawka 324
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych i 
rozwój sieci przesyłowej dwutlenku węgla
– realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 

(iii) zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, w 
szczególności poprzez ograniczanie emisji 
gazów cieplarnianych i rozwiązania 
sprzyjające włączeniu energii ze źródeł 
odnawialnych do sieci przesyłowych –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie ilości energii ze źródeł 
odnawialnych przesłanej od miejsca 
wytworzenia do miejsc jej poboru i 
składowania, a także sumy emisji 
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dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

dwutlenku węgla zaoszczędzonych dzięki 
realizacji projektów korzystających z CEF;

Or. sv

Poprawka 325
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej
100 Mbps;

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości 100 Mbps 
i większej;

Or. en

Poprawka 326
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz 
na podstawie liczby gospodarstw 
domowych posiadających dostęp do 

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), dzięki 
zagwarantowaniu, że do 2020 r. wszyscy 
Europejczycy będą mieli dostęp do 
internetu o prędkości 100 Mbps, a połowa 
gospodarstw domowych w UE będzie mieć 
dostęp do internetu o prędkości 1 Gbps 
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internetu szerokopasmowego o prędkości 
powyżej 100 Mbps;

lub większej;

Or. en

Poprawka 327
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz 
na podstawie liczby gospodarstw 
domowych posiadających dostęp do 
internetu szerokopasmowego o prędkości 
powyżej 100 Mbps;

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), dzięki 
zagwarantowaniu, że do 2020 r. wszyscy 
Europejczycy będą mieli dostęp do 
internetu o prędkości 100 Mbps, a połowa 
gospodarstw domowych w UE będzie mieć 
dostęp do internetu o prędkości 1 Gbps 
lub większej;

Or. en

Poprawka 328
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 

(i) pobudzaniu i generowaniu popytu na 
usługi szerokopasmowe poprzez 
promowanie wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 
publicznych świadczonych online, a także 
dostępu do takich sieci – realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie 
odsetka obywateli i przedsiębiorstw 
korzystających z usług publicznych online 
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szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

oraz dostępności takich usług w wymiarze 
transgranicznym;
(ia) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia za pomocą 
instrumentów finansowych w celu 
zaspokojenia istniejącego i stale 
rosnącego popytu, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

Or. en

Poprawka 329
James Elles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz 
na podstawie liczby gospodarstw 
domowych posiadających dostęp do 
internetu szerokopasmowego o prędkości 
powyżej 100 Mbps;

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych w 
celu generowania miejsc pracy i wzrostu
oraz ich uruchomienia, zwłaszcza poprzez 
łączenie małych i średnich 
przedsiębiorstw, aby stały się bardziej 
konkurencyjne; przy podjęciu takich 
działań wskaźnik poziomu pokrycia 
szybką i ultraszybką siecią 
szerokopasmową, który należy osiągnąć, 
powinien wynosić ponad 100 Mbps, aby
zapewnić pełną realizację celów 
europejskiej agendy cyfrowej w 
najszybszym możliwym terminie;

Or. en



PE496.337v01-00 150/151 AM\912704PL.doc

PL

Poprawka 330
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

(i) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), między 
innymi w celu zamknięcia przepaści 
cyfrowej pomiędzy różnymi częściami 
Unii; realizacja tego celu będzie oceniana 
na podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

Or. it

Poprawka 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) promowaniu wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 
publicznych świadczonych online, a także 
dostępu do takich sieci – realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie odsetka 
obywateli i przedsiębiorstw korzystających 
z usług publicznych online oraz 
dostępności takich usług w wymiarze 
transgranicznym.

(ii) promowaniu wzajemnych połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 
publicznych świadczonych online, a także 
dostępu do takich sieci – realizacja tego 
celu będzie oceniana na podstawie odsetka 
obywateli i przedsiębiorstw korzystających 
z usług publicznych online oraz 
dostępności takich usług w wymiarze 
transgranicznym. To z kolei powinno 
pomóc w pobudzaniu popytu na takie 
usługi, a także obniżaniu kosztów 
operacyjnych przy jednoczesnym 
utrzymaniu zatrudnienia w tych usługach 
publicznych.
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Or. en


