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Poprawka 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kopertę finansową dla realizacji 
instrumentu „Łącząc Europę” na lata 
2014–2020 ustala się na 50 000 000 000 
EUR. Kwota ta podlega podziałowi między 
sektory, o których mowa w art. 3, w 
następujący sposób:

1. Potrzeby inwestycyjne w zakresie sieci 
transeuropejskich w sektorach transportu, 
energetyki i telekomunikacji szacuje się 
na poziomie 50 000 000 000 EUR do 
2020 r. Kopertę finansową dla realizacji 
instrumentu „Łącząc Europę” na lata 
2014–2020 ustala się na 50 000 000 000 
EUR. Kwota ta podlega podziałowi między 
sektory, o których mowa w art. 3, w 
następujący sposób:

Or. en

Poprawka 333
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: [31 694 000 000 EUR], z 
czego [10 000 000 000 EUR] przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki 
przeznaczone na projekty wymienione w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
odpowiadające alokacjom krajowym;

Or. en

Poprawka 334
Michael Cramer

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

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: [31 694 000 000 EUR], z 
czego [10 000 000 000 EUR] przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem wyłącznie w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności;

Or. en

Poprawka 335
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki, na 
podstawie alokacji krajowych, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

Or. ro

Poprawka 336
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: 50% całkowitej kwoty;
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Or. en

Poprawka 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: [31 694 000 000 EUR], z 
czego [10 000 000 000 EUR] powinno się 
zarezerwować na finansowanie projektów 
transportowych związanych z
transportową siecią bazową w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

Or. en

Poprawka 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: [31 694 000 000 EUR], z 
czego [10 000 000 000 EUR] przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki 
przeznaczone na projekty wymienione w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
odpowiadające alokacjom krajowym;

Or. en

Poprawka 339
Krišjānis Kariņš
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transport: 31 694 000 000 EUR, z czego 
10 000 000 000 EUR przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności;

a) transport: [31 694 000 000 EUR], z 
czego [10 000 000 000 EUR] przenosi się z 
Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w państwach 
członkowskich bez uszczerbku dla 
przydziałów państw członkowskich z 
Funduszu Spójności;

Or. lv

Poprawka 340
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) energetyka: 9 121 000 000 EUR; b) energetyka: 25% całkowitej kwoty;

Or. en

Poprawka 341
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) telekomunikacja: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacja: 25% całkowitej kwoty.

Or. en

Poprawka 342
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa instrumentu „Łącząc 
Europę” może obejmować wydatki 
dotyczące czynności związanych z fazą 
przygotowawczą, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i oceną, które są 
wymagane do zarządzania programem i 
realizacji jego celów, w szczególności 
analizy, spotkania ekspertów, w zakresie, 
w jakim dotyczą ogólnych celów 
niniejszego rozporządzenia, koszty 
związane z sieciami IT służącymi 
przetwarzaniu i wymianie informacji, a 
także wszelkie koszty obsługi technicznej i 
administracyjnej poniesione przez Komisję 
w związku z zarządzaniem programem.

Koperta finansowa instrumentu „Łącząc 
Europę” obejmuje wydatki dotyczące 
czynności związanych z fazą 
przygotowawczą, monitorowaniem, 
kontrolą, procedurami konsultacji,
audytem i oceną, które są wymagane do 
zarządzania programem i realizacji jego 
celów, w szczególności analizy, spotkania 
ekspertów, w zakresie, w jakim dotyczą 
ogólnych celów niniejszego 
rozporządzenia, koszty związane z sieciami 
IT służącymi przetwarzaniu i wymianie 
informacji, a także wszelkie koszty obsługi 
technicznej i administracyjnej poniesione 
przez Komisję w związku z zarządzaniem 
programem.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury konsultacji stanowią integralną część „działań wspierających program” i dlatego 
należy je włączyć do koperty finansowej.

Poprawka 343
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z 
ust. 1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 

skreślony
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Spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy umożliwiać przenoszenia środków budżetowych pomiędzy sektorami.

Poprawka 344
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Parlament 
Europejski i Rada mogą na wniosek 
Komisji przenosić środki pomiędzy 
sektorami w ramach przydzielonych kwot 
zgodnie z ust. 1 [z wyjątkiem 10 000 000 
000 EUR przeniesionych z Funduszu 
Spójności na finansowanie projektów w 
sektorze transportu w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności][1].
[1] Ostateczna decyzja będzie znana po 
zawarciu porozumienia w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014-2020.

Or. es

Uzasadnienie

Ewentualne przeniesienie środków budżetowych w następstwie oceny śródokresowej powinno 
odbywać się z przy zachowaniu największej możliwej przejrzystości i z udziałem władzy 
budżetowej.

Poprawka 345
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może, w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
25, przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem [10 000 000 000 EUR]
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 346
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja przyjmuje 
akty delegowane zgodnie z art. 25 w celu 
przeniesienia środków pomiędzy 
sektorami w ramach przydzielonych kwot 
zgodnie z ust. 1, z wyjątkiem [10 000 000 
000 EUR] przeniesionych z Funduszu 
Spójności na finansowanie projektów w 
sektorze transportu w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Nałożenie na KE obowiązku przyjmowania aktów delegowanych umożliwia PE wykonywanie 
prawa kontroli.
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Poprawka 347
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Parlament 
Europejski i Rada mogą na wniosek 
Komisji przenosić środki pomiędzy 
sektorami w ramach przydzielonych kwot 
zgodnie z ust. 1, z wyjątkiem [10 000 000 
000 EUR] przeniesionych z Funduszu 
Spójności na finansowanie projektów w 
sektorze transportu w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności.

Or. en

Poprawka 348
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja może 
przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem [10 000 000 000 EUR]
przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, przestrzegając alokacji 
krajowych w ramach Funduszu Spójności 
i zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawodawstwa sektorowego.
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Or. en

Poprawka 349
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrument „Łącząc Europę” jest 
realizowany za pomocą jednej formy lub 
większej liczby form pomocy finansowej 
określonych rozporządzeniem (UE) nr 
XXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe], w szczególności dotacji, 
zamówień i instrumentów finansowych.

1. Instrument „Łącząc Europę” jest 
realizowany za pomocą jednej formy lub 
większej liczby form pomocy finansowej 
określonych rozporządzeniem (UE) nr 
XXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe], w szczególności dotacji, 
zamówień, umów programowych i 
instrumentów finansowych.

Or. es

Poprawka 350
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) 60% całkowitej kwoty środków 
budżetowych w sektorze energetyki 
przyznawana jest w formie instrumentów 
finansowych.

Or. it

Poprawka 351
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Orientacyjna kwota w wysokości 15%1

całkowitej kwoty planowanych środków 
budżetowych w sektorze energetyki 
przyznawana jest w formie instrumentów 
finansowych.
__________________
1 Podana wartość procentowa opiera się 
na wartościach zaproponowanych przez 
Komisję.

Or. pt

Poprawka 352
András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja jest uprawniona do 
określania form pomocy finansowej w 
celu zapewnienia kwalifikowalnym 
projektom skutecznego i dopasowanego 
do potrzeb wsparcia finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Instrumenty finansowe charakteryzują się znaczącym efektem dźwigni i wspomagają te 
projekty, które mają potencjał w zakresie rentowności ekonomicznej, ale które jednak nie są w 
stanie skutecznie rozwiązać problemów dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii i 
wyższych kosztów związanych z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych. Komisja jest 
uprawniona do określania form pomocy finansowej w celu rozwiązania problemów 
związanych z charakterystycznymi dla danego projektu czy sektora zagrożeniami oraz 
zapewnienia kwalifikowalnym projektom skutecznej pomocy finansowej.

Poprawka 353
Claude Turmes
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co najmniej 90% całkowitej kwoty 
planowanych środków budżetowych w 
sektorze energetyki przyznawana jest w 
formie instrumentów finansowych, 
zwłaszcza w formie obligacji 
projektowych, przeznaczonych na 
efektywność energetyczną, energie ze 
źródeł odnawialnych oraz inteligentne 
sieci przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej.

Or. en

Poprawka 354
Antonio Cancian

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Co najmniej 80% całkowitej kwoty 
środków budżetowych w sektorze 
energetyki i sektorze telekomunikacji 
przyznawana jest w formie instrumentów 
finansowych.

Or. it

Poprawka 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dziedzinie transportu jedynie działania 
służące realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
XXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T] 
oraz działania wspierające program 
kwalifikują się do otrzymania unijnej 
pomocy finansowej w formie zamówień i 
instrumentów finansowych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia. Jedynie 
poniższe działania kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej w 
formie dotacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia:

W dziedzinie transportu jedynie działania 
służące realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
XXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T] 
oraz działania wspierające program 
kwalifikują się do otrzymania unijnej 
pomocy finansowej w formie zamówień i 
instrumentów finansowych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem stosowania zapisanej w art. 
191 Traktatów zasady „zanieczyszczający 
płaci” głównie poprzez znoszenie opłat 
drogowych zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2011/76/WE dotyczącej 
eurowiniety oraz znoszenie dopłat w 
regionach górzystych. Jedynie poniższe 
działania kwalifikują się do otrzymania 
unijnej pomocy finansowej w formie 
dotacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia:

Or. en

Poprawka 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania służące realizacji sieci bazowej 
zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
TEN-T], w tym wdrożenie nowych 
technologii i rozwiązań innowacyjnych 
zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-
T];

a) działania służące realizacji sieci bazowej 
zgodnie z rozdziałem III i sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w tym 
wdrożenie nowych technologii i rozwiązań 
innowacyjnych zgodnie z art. 39 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T];

Or. en
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Poprawka 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania służące realizacji sieci bazowej 
zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
TEN-T], w tym wdrożenie nowych 
technologii i rozwiązań innowacyjnych 
zgodnie z art. 39 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-
T];

a) działania służące realizacji sieci bazowej 
zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
TEN-T], w tym wdrożenie nowych 
technologii, a także innowacyjnych działań 
i podejść zgodnie z art. 39 rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
TEN-T];

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczanie dotacji jedynie do sieci bazowej mogłoby obniżyć elastyczność w zakresie 
budowania sieci infrastruktury związanej z paliwami alternatywnymi będącej rozwiązaniem 
mającym istotne znaczenie dla realizacji celów w zakresie niskoemisyjnego systemu 
transportowego do 2050 r. Problem ten można rozwiązać poprzez dopilnowanie, by wsparcie 
w postaci dotacji było dostępne dla sieci bazowej, w tym dla wdrażania nowych technologii, i 
by przynosiło korzyści w zakresie sprzyjania opracowywaniu innowacyjnych działań i 
podejść.

Poprawka 358
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działania służące utworzeniu sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia UE w sprawie wytycznych 
dotyczących TEN-T, w przypadku gdy 
takie działania przyczyniają się do 
wzajemnego połączenia wszystkich 
regionów UE, w tym najbardziej 
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oddalonych regionów, oraz do rozwoju 
sieci bazowej;

Or. pt

Uzasadnienie

Nie należy całkowicie wykluczać wsparcia dla sieci kompleksowej w przypadkach, gdy 
wsparcie dla projektów może mieć wartość dodaną dla sieci bazowej przy jednoczesnym 
przyczynianiu się do zwiększania spójności terytorialnej.

Poprawka 359
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działania służące realizacji sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w przypadku 
gdy takie działania przyczyniają się do 
ułatwiania transgranicznych przepływów 
ruchu lub usuwania wąskich gardeł i gdy 
działania te przyczyniają się także do 
rozwoju sieci bazowej;

Or. en

Poprawka 360
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działania służące realizacji sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w przypadku 
gdy takie działania przyczyniają się do 
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usprawniania transgranicznych 
przepływów ruchu lub usuwania wąskich 
gardeł, do pułapu w wysokości 5% koperty 
finansowej na transport, zgodnie z art. 5 
niniejszego rozporządzenia;

Or. sl

Uzasadnienie

Niektóre części sieci kompleksowej mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia płynności 
przede wszystkim transgranicznych przepływów ruchu. Jeśli nie będą one objęte regulacjami, 
mogą powodować powstawanie znaczących wąskich gardeł i w konsekwencji negatywnie 
wpływać na funkcjonowanie sieci bazowej. W związku z tym ograniczone finansowanie w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” powinno być także wykorzystywane na rzecz 
wspierania tworzenia sieci kompleksowych charakteryzujących się wysoką europejską 
wartością dodaną.

Poprawka 361
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działania służące realizacji sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w przypadku 
gdy takie działania przyczyniają się do 
ułatwiania transgranicznych przepływów 
ruchu lub usuwania wąskich gardeł i gdy 
działania te przyczyniają się także do 
rozwoju sieci bazowej, do pułapu 
w wysokości 5% koperty finansowej na 
transport, zgodnie z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach ograniczonego budżetu całkowitego należy uwzględnić możliwość finansowania 
zarówno sieci bazowej, jaki i sieci kompleksowej. Nowy tekst zaproponowany w art. 7 ust. 2 
lit. aa).
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Poprawka 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) działania służące realizacji sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w przypadku 
gdy takie działania przyczyniają się do 
ułatwiania transgranicznych przepływów 
ruchu lub usuwania wąskich gardeł i gdy 
działania te przyczyniają się także do 
rozwoju sieci bazowej, do pułapu 
w wysokości 5% koperty finansowej na 
transport, zgodnie z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest umożliwienie finansowania w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” projektów związanych z siecią kompleksową TEN-T. Irlandia Północna 
charakteryzuje się niskim poziomem zagęszczenia ludności, a jej DNB na mieszkańca wynosi 
mniej niż 90% średniej unijnej. W związku z tym Irlandia Północna nie byłaby w stanie 
samodzielnie sfinansować wymaganych ulepszeń w ramach jej sieci kompleksowej.

Poprawka 363
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) działania służące realizacji sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w przypadku 
gdy takie działania przyczyniają się do 
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ułatwiania transgranicznych przepływów 
ruchu lub usuwania wąskich gardeł, do 
pułapu w wysokości 5% koperty 
finansowej na transport, zgodnie z art. 5 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre odcinki sieci kompleksowej mają istotne znaczenie dla płynnego funkcjonowania 
zwłaszcza transgranicznych przepływów ruchu lub powstają na nich znaczące „wąskie 
gardła”, które należy wyeliminować w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania sieci 
bazowej. Dlatego też ograniczonym finansowaniem ze środków instrumentu „Łącząc Europę” 
powinno się objąć także te projekty związane z siecią kompleksową, które przedstawiają 
wysoką europejską wartość dodaną.

Poprawka 364
Jelko Kacin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

działania służące realizacji sieci 
kompleksowej zgodnie z rozdziałem II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], w przypadku 
gdy takie działania przyczyniają się do 
ułatwiania transgranicznych przepływów 
ruchu lub usuwania wąskich gardeł, do 
pułapu w wysokości 5% koperty 
finansowej na transport, zgodnie z art. 5 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) prace studyjne dotyczące projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które zostały ujęte w 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 661/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w 
sprawie unijnych wytycznych dotyczących 
rozwoju transeuropejskiej sieci 
transportowej;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy zapis umożliwia dalsze prowadzenie będących w toku prac studyjnych dotyczących 
niektórych projektów priorytetowych, o których mowa w decyzji nr 661/2010 w sprawie TEN-
T, które zostały opóźnione ze względu na obecny kryzys gospodarczy oraz ich złożony z 
punktu widzenia technicznego charakter, a także ich wymiar transgraniczny. W interesie 
kontynuowania unijnego finansowania i w celu unikania utraty środków zainwestowanych w 
te projekty należy ponownie wprowadzić możliwość uznawania tych projektów za 
kwalifikowalne do uzyskania finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 366
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działania wspierające węzły miejskie 
zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T];

Or. en

Uzasadnienie

Działania związane z węzłami miejskimi są jednym z głównych celów białej księgi i mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wzajemnych połączeń i multimodalności sieci bazowej.

Poprawka 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działania wspierające węzły miejskie 
zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T];

Or. fr

Uzasadnienie

Węzły miejskie odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu sieci bazowej. Ułatwiają one dostęp 
do infrastruktury sieci bazowej poprzez efektywny transport miejski. Połączenia pomiędzy 
sieciami infrastruktury lokalnej a siecią bazową wspierają realizację celów niniejszego 
rozporządzenia oraz strategii „Europa 2020”. Węzły miejskie muszą zatem być 
kwalifikowalne na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 368
Michael Gahler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy głównie poprzez wspieranie 
modernizacji obecnie używanego taboru;

Or. de

Poprawka 369
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania służące ograniczeniu hałasu f) działania służące ograniczeniu hałasu 
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powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy za pomocą środków 
infrastrukturalnych oraz poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru;

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczanie hałasu powodowanego przez transport kolejowy pomoże zwiększyć społeczną 
akceptację dla rozwoju tego rodzaju transportu, który ma z kolei fundamentalne znaczenie dla 
efektywnej realizacji transeuropejskich sieci transportowych. W związku z tym potrzebne jest 
skuteczne i efektywne połączenie środków budowlanych, np. budowanie tuneli, oraz 
modernizacja obecnie używanego taboru.

Poprawka 370
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

f) działania służące ograniczeniu u źródła
hałasu powodowanego przez kolejowy 
transport towarowy poprzez modernizację 
obecnie używanego taboru;

Or. en

Poprawka 371
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy, w tym przez modernizację 
obecnie używanego taboru, tak aby 
zapewnić opłacalne korzystanie z sieci 
TEN-T przy przestrzeganiu wymogów 
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dotyczących poziomu hałasu;

Or. en

Poprawka 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy, w tym poprzez modernizację 
obecnie używanego taboru;

Or. en

Poprawka 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

f) działania służące zapobieganiu hałasowi 
oraz łagodzeniu jego skutków 
spowodowanych przez transport kolejowy 
za pomocą środków na rzecz 
infrastruktury i taboru;

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć unijne cele związane z redukcją emisji hałasu z kolejowego transportu 
towarowego, szczególną uwagę należy zwrócić na środki na rzecz infrastruktury i taboru 
mające na celu zapobieganie hałasowi i jego ograniczanie. Zdaniem sprawozdawców 
szczególnie ważne jest uwzględnienie wpływu hałasu z transportu kolejowego w regionach 
gęsto zaludnionych.
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Poprawka 374
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru;

f) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez transport kolejowy 
poprzez modernizację obecnie używanego 
taboru, tak aby zapewnić opłacalne 
korzystanie z sieci TEN-T przy 
przestrzeganiu wymogów dotyczących 
poziomu hałasu;

Or. en

Poprawka 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) działania służące zabezpieczeniu i 
usprawnieniu połączeń kolejowych z 
obszarami i terenami przemysłowymi, 
głównie poprzez modernizację lub budowę 
bocznic przemysłowych, terminali 
przeładunkowych dla potrzeb przewozów 
wagonowych, terminali dla potrzeb ruchu 
intermodalnego oraz urządzeń do 
formowania składów pociągów w 
odniesieniu do kolejowego transportu 
towarowego lub poprzez wykorzystywanie 
sieci oprogramowania logistyki 
ekologicznej;

Or. en

Uzasadnienie

W celu przestawienia transportu towarowego z dróg na koleje należy usprawnić połączenia 
intermodalne, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów i terenów przemysłowych.
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Poprawka 376
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) działania służące rozwojowi nowych 
technologii, które prowadzić będą do 
stworzenia transportu zorganizowanego z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju oraz ograniczenia kosztów 
zewnętrznych wszystkich rodzajów 
transportu;

Or. nl

Poprawka 377
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) środki wspierające nowe technologie i 
innowacje we wszystkich rodzajach 
transportu;

Or. ro

Poprawka 378
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty związane z transportem 
obejmujące odcinek transgraniczny lub 

Projekty związane z transportem 
obejmujące odcinek transgraniczny lub 
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część takiego odcinka kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej, 
jeżeli między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi lub między państwami 
członkowskimi a zainteresowanymi 
państwami trzecimi została zawarta 
pisemna umowa w sprawie ukończenia 
odcinka transgranicznego. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy dany projekt jest 
niezbędny do celów połączenia z siecią 
sąsiadującego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego, ale faktycznie nie 
przecina granicy, pisemna umowa, o której 
mowa powyżej, nie jest wymagana.

część takiego odcinka kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej, 
jeżeli między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi lub między państwami 
członkowskimi a zainteresowanymi 
państwami trzecimi została zawarta 
pisemna umowa w sprawie realizacji lub
ukończenia odcinka transgranicznego. W 
wyjątkowych przypadkach, gdy dany 
projekt jest niezbędny do celów połączenia 
z siecią sąsiadującego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, ale 
faktycznie nie przecina granicy, pisemna 
umowa, o której mowa powyżej, nie jest 
wymagana.

Or. ro

Poprawka 379
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje na rzecz projektów o 
rozpoznawalnych źródłach przychodów 
opartych na użytkownikach będą w 
pierwszej kolejności dostępne na cele 
związane z przygotowaniem projektów, a 
w szczególności oceną PPP.

skreślony

Or. en

Poprawka 380
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dotacje na rzecz projektów o Stosuje się zasady „użytkownik płaci” i 
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rozpoznawalnych źródłach przychodów 
opartych na użytkownikach będą w 
pierwszej kolejności dostępne na cele 
związane z przygotowaniem projektów, a 
w szczególności oceną PPP.

„zanieczyszczający płaci”. Dotacje na 
rzecz projektów o potencjale w zakresie 
źródeł przychodów opartych na 
użytkownikach będą w pierwszej 
kolejności dostępne na cele związane z 
przygotowaniem projektów, a w 
szczególności oceną PPP. Projekty, w 
przypadku których prawo Unii przewiduje 
obowiązkowe pobieranie opłat, nie są 
traktowane w mniej korzystny sposób w 
odniesieniu do przyznawania dotacji niż 
projekty, do których nie stosuje się 
przepisów związanych z obowiązkowym 
pobieraniem opłat.

Or. en

Poprawka 381
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W dziedzinie energetyki szczegółowe 
warunki kwalifikowalności działań, 
służących realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
do uzyskania unijnej pomocy finansowej w 
formie instrumentów finansowych i dotacji 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
określa art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej].

3. W dziedzinie energetyki szczegółowe 
warunki kwalifikowalności działań, 
służących realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
do uzyskania unijnej pomocy finansowej w 
formie instrumentów finansowych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
dotyczą projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należących do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a) do d) 
załącznika II łączących obszary 
priorytetowe lub umiejscowionych na tych 
obszarach określonych w pkt 4 (10) i (11) 
załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące
infrastruktury energetycznej], które 
przyczyniają się do innowacyjnych 
rozwiązań oraz ochrony środowiska 
naturalnego, zwłaszcza projekty dotyczące 
efektywności energetycznej, energii ze 
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źródeł odnawialnych i inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych (na poziomie 
przesyłu i dystrybucji).

Or. en

Poprawka 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 75% całkowitej kwoty 
przyznanej dla sektora energetyki na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
przeznacza się na infrastrukturę 
elektroenergetyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Z powodu dużo większej niż w przypadku wzajemnych połączeń gazowych luki w 
finansowaniu w dziedzinie energii elektrycznej oraz ze względu na newralgiczną rolę 
wzajemnych połączeń elektroenergetycznych w ramach przechodzenia na niskoemisyjną 
gospodarkę i stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych istotne jest, 
aby duża część ostatecznej kwoty przeznaczonej na wzajemne połączenia energetyczne w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” przydzielana była na infrastrukturę 
elektroenergetyczną, a nie np. na infrastrukturę gazową.

Poprawka 383
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Po spełnieniu wyżej wspomnianych 
warunków kwalifikowalności wybór 
powinien odbywać się na podstawie 
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stopnia przyczyniania się projektów do co 
najmniej jednego z następujących 
odnośnych celów:
a) promowanie dalszej integracji 
wewnętrznego rynku energii oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
elektroenergetycznych i gazowych;
b) zwiększenie bezpieczeństwa Unii pod 
względem dostaw energii poprzez 
podniesienie poziomu odporności i 
bezpieczeństwa działania systemów;
c) przyczynianie się do zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska m.in. 
poprzez zapewnienie przesyłu energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych od 
miejsca wytworzenia do głównych miejsc 
jej poboru i składowania.
W przypadku rocznych programów prac w 
odniesieniu do instrumentu „Łącząc 
Europę” na lata 2013 i 2014 należy w 
trybie pilnym nadać priorytet projektom 
przyczyniającym się do wspierania dalszej 
integracji i interoperacyjności 
transgranicznych sieci 
energoelektrycznych i gazowych, 
zwłaszcza w zakresie zmniejszania lub 
eliminowania izolacji energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu z art. 15 rozporządzenia zawierającego wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Poprawka 384
Niki Tzavela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Projekty, które przyczyniają się do 
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wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy w regionie Morza Śródziemnego i 
jego sąsiedztwie.

Or. en

Poprawka 385
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W dziedzinie telekomunikacji wszystkie
działania w sektorze telekomunikacji 
służące realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz działania wspierające program 
określone w załączniku I do 
rozporządzenia (UE) XXXX/2012 
[wytyczne INFSO] kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej w 
formie dotacji, zamówień i instrumentów 
finansowych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

4. W dziedzinie telekomunikacji wyłącznie
działania przyczyniające się do realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące infrastruktury 
telekomunikacyjnej] kwalifikują się do 
otrzymania wsparcia w postaci unijnej 
pomocy finansowej w formie dotacji na 
usługi ogólne i priorytety horyzontalne, w 
tym na działania wspierające program, 
oraz w formie dotacji i zamówień na 
platformy usług podstawowych. Działania 
w obszarze wdrażania sieci 
szerokopasmowych, w tym działania 
generujące popyt na korzystanie z usług 
szerokopasmowych, kwalifikują się do 
otrzymania unijnego wsparcia 
finansowego w postaci instrumentów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 386
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Działania dotyczące projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania charakteryzujące się 
synergią pomiędzy co najmniej dwoma 
sektorami objętymi zakresem stosowania 
instrumentu „Łącząc Europę”, zgodnie z 
wykazem zawartym w części IIIa 
załącznika, kwalifikują się do otrzymania 
unijnej pomocy finansowej na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pt

Poprawka 387
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Działania wdrażające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
charakteryzujące się synergią pomiędzy co 
najmniej dwoma sektorami objętymi 
zakresem stosowania instrumentu 
„Łącząc Europę” (transport, energetyka, 
telekomunikacja) kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.
Wykaz działań należących do tej kategorii 
znajduje się poniżej.
Wdrażanie sieci dostarczającej czystą 
energię niebędącą paliwem kopalnym (np. 
energię elektryczną lub wodór) 
przeznaczoną dla środków transportu.
Wdrażanie inteligentnych sieci w oparciu 
o nową lub istniejącą infrastrukturę 
transportową lub telekomunikacyjną.
Wykorzystanie infrastruktury 
transportowej (np. tuneli, mostów itp.) 
przy wdrażaniu nowych linii 



PE496.338v01-00 32/134 AM\912706PL.doc

PL

międzysystemowych, które zwiększają 
zdolność przesyłową energii elektrycznej, 
nowych korytarzy gazowych lub sieci 
telekomunikacyjnych.
Środki infrastrukturalne w transporcie, 
które zwiększają gospodarczą 
zrównoważoność sektora za sprawą 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych na miejscu.

Or. it

Poprawka 388
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy prac określają formy dotacji, 
które mogą być zastosowane w 
odniesieniu do finansowania 
przedmiotowych działań.

skreślony

Or. en

Poprawka 389
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Koszty urządzeń i infrastruktury 
traktowane jako wydatki kapitałowe 
beneficjenta mogą być kwalifikowalne 
w całości.

4. Koszty urządzeń i infrastruktury 
traktowane jako wydatki kapitałowe 
beneficjenta mogą być kwalifikowalne 
w całości, pod warunkiem że ich 
wykorzystanie jest należycie uzasadnione 
potrzebami w zakresie samej realizacji 
projektu.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć wszelkich nadużyć związanych z włączaniem do kosztów kwalifikowalnych 
sprzętu i urządzeń, które nie są bezpośrednio związane z projektem i są w całości 
wykorzystywane w ramach jego realizacji.

Poprawka 390
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kwalikowalne mogą być wydatki na 
badania środowiskowe związane z ochroną 
środowiska naturalnego i dostosowaniem 
się do prawa unijnego.

5. Kwalifikowalne są wydatki na badania 
środowiskowe związane z ochroną 
środowiska naturalnego i dostosowaniem 
się do prawa unijnego.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami przepisów dyrektyw 85/2337 i 
2001/42 stanowi nieunikniony i obowiązkowy element, który należy przeprowadzić i który jest 
w uzasadniony sposób kwalifikowalny.

Poprawka 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki związane z nabyciem ziemi nie 
są kosztem kwalifikowanym.

skreślony

Or. it
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Poprawka 392
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki związane z nabyciem ziemi nie 
są kosztem kwalifikowanym.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Niniejszy zapis oznaczałby w praktyce, że obowiązkowe nabycie ziemi nie byłoby kosztem 
kwalifikowalnym. Taki wydatek powinien być traktowany jako koszt kwalifikowalny, a więc 
ust. 6 należy skreślić.

Poprawka 393
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki związane z nabyciem ziemi nie 
są kosztem kwalifikowanym.

6. Wydatki związane z nabyciem ziemi nie 
są kosztem kwalifikowalnym, z wyjątkiem 
projektów finansowanych ze środków 
przeniesionych z Funduszu Spójności i 
dotyczących ukończenia 10 m kolei 
(margines bezpieczeństwa).

Or. en

Poprawka 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wydatki związane z nabyciem ziemi nie
są kosztem kwalifikowanym.

6. Wydatki związane z nabyciem ziemi są 
kosztem kwalifikowalnym.

Or. en

Poprawka 395
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wydatki związane z wywłaszczeniem 
gruntu dla potrzeb realizacji projektu 
priorytetowego są kosztem 
kwalifikowalnym.

Or. es

Poprawka 396
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. VAT może być kosztem 
kwalifikowalnym.

Or. en

Poprawka 397
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, 
chyba że beneficjent końcowy nie może go 
odzyskać na podstawie krajowych 
przepisów dotyczących VAT.

Or. en

Poprawka 398
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. Niepodlegający zwrotowi VAT jest 
kosztem kwalifikowalnym.

Or. en

Poprawka 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. VAT jest kosztem kwalifikowalnym.

Or. en

Poprawka 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym. 7. Niepodlegający zwrotowi VAT jest 
kosztem kwalifikowalnym.

Or. en

Poprawka 401
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Wszystkie wnioski dotyczące dotacji, a 
także dokumentacja i ocena Komisji 
udostępniane są Parlamentowi 
Europejskiemu na zasadzie pełnej 
przejrzystości.

Or. es

Poprawka 402
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski mogą być składane przez 
pojedyncze lub działające w większej 
liczbie państwa członkowskie, organizacje 
międzynarodowe, wspólne 
przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa 
lub instytucje publiczne lub prywatne 
ustanowione w państwach członkowskich.

1. Wnioski mogą być składane przez 
pojedyncze lub działające w większej 
liczbie państwa członkowskie, organizacje 
międzynarodowe, wspólne 
przedsiębiorstwa, władze regionalne i 
lokalne bądź przedsiębiorstwa lub 
instytucje publiczne lub prywatne 
ustanowione w państwach członkowskich.

Or. en
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Poprawka 403
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski mogą być składane przez 
pojedyncze lub działające w większej 
liczbie państwa członkowskie, organizacje 
międzynarodowe, wspólne 
przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa 
lub instytucje publiczne lub prywatne 
ustanowione w państwach członkowskich.

1. Wnioski mogą być składane przez 
pojedyncze lub działające w większej 
liczbie państwa członkowskie, władze 
regionalne i lokalne, organizacje 
międzynarodowe, wspólne 
przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa 
lub instytucje publiczne lub prywatne 
ustanowione w państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Władze miejskie i regionalne często mają najlepsze warunki do obrony lepszej połączalności 
pomiędzy wewnątrzmiejską infrastrukturą i węzłami miejskimi.

Poprawka 404
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie mogą one uzyskać finansowania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
konieczne dla realizacji celów danego 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Nie mogą one uzyskać finansowania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
konieczne dla realizacji celów danego 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania. W szczególnych 
przypadkach związanych z projektami 
dotyczącymi autostrad morskich Komisja 
stwarza warunki sprzyjające realizacji 
takich projektów przy udziale państw 
spoza UE objętych procesem rozszerzenia.

Or. it
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Uzasadnienie

W przypadku projektów dotyczących autostrad morskich zasadnicze znaczenie ma ich 
realizacja przy udziale państw spoza UE leżących w regionie Morza Śródziemnego. Należy 
stworzyć instrumenty łączące instrument „Łącząc Europę” i Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej, z których mogą skorzystać państwa objęte procedurą przedakcesyjną, aby 
przyspieszyć proces integracji gospodarczej w tym regionie.

Poprawka 405
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie mogą one uzyskać finansowania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
konieczne dla realizacji celów danego 
projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Nie mogą one uzyskać finansowania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia w 
przypadku, gdy nie przestrzegają one 
wspólnego celu dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju, a w przypadku 
projektów transgranicznych – gdy nie 
przestrzegają unijnych przepisów w 
dziedzinie ochrony środowiska 
wymienionych w art. 42 rozporządzenia 
TEN-T oraz ich stosowania w kontekście 
transgranicznym.

Or. en

Poprawka 406
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodę państw członkowskich, których 
dotyczy działanie, dołącza się do 
wszystkich składanych wniosków o 
dotacje, z wyjątkiem działań w dziedzinie 
telekomunikacji i w dziedzinie transportu 
w zakresie zarządzania ruchem lotniczym.

5. Zgodę państw członkowskich, których 
dotyczy działanie, dołącza się do 
wszystkich składanych wniosków o 
dotacje, z wyjątkiem działań w dziedzinie 
telekomunikacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy w dalszym ciągu zasięgać opinii państw członkowskich w kwestiach dotyczących 
zarządzania ruchem lotniczym.

Poprawka 407
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wieloletnie i roczne programy prac 
mogą określać dodatkowe, szczegółowe 
zasady składania wniosków.

skreślony

Or. en

Poprawka 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do wniosków dotyczących projektów 
należy dołączać społeczno-gospodarcze 
uzasadnienie otrzymania finansowania, w 
tym analizę kosztów i korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Oceny społeczno-gospodarcze oraz analiza kosztów i korzyści potrzebne są do wykazania w 
przetargu konkurencyjnym, który projekt jest najbardziej odpowiedni do otrzymania 
finansowania, przedstawia największa unijną wartość dodaną i jest w stanie w największym 
stopniu przyczynić się do realizacji celów instrumentu „Łącząc Europę”.
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Poprawka 409
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w art. XXX rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe], wnioski wybiera się w drodze 
zaproszenia do składania ofert w oparciu o 
program prac określony w art. 17.

1. Z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w art. XXX rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe], wnioski wybiera się w drodze 
zaproszenia do składania ofert w oparciu o 
kryterium zaproponowane przez Komisję 
w drodze aktów wykonawczych zgodnie z 
art. 24 ust. 2.

Or. en

Poprawka 410
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) (iii) innowacje technologiczne:
działania związane z obniżeniem 
emisyjności transportu, w tym 
infrastruktura służąca alternatywnym 
układom napędowym; wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 411
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne:
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) na rzecz kolei i śródlądowych dróg 
wodnych i sieci drogowych w przypadku 
państw członkowskich nieposiadających 
sieci kolejowej na swoim terytorium lub w 
przypadku państwa członkowskiego z 
siecią izolowaną zgodnie z definicją 
zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T] 
– wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

Or. en

Poprawka 412
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi, 
w tym portami i terenami w głębi lądu 
położonymi w pobliżu portów;

Or. en
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Poprawka 413
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje, drogi i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

Or. en

Poprawka 414
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje, śródlądowe drogi wodne oraz 
autostrady morskie: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych; stawki 
finansowania mogą zostać podniesione do 
30% dla działań związanych z eliminacją 
wąskich gardeł; stawka finansowania może 
zostać podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

Or. pt

Poprawka 415
Bogusław Liberadzki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 50% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

Or. en

Uzasadnienie

Brak odcinków transgranicznych stanowi poważną przeszkodę w tworzeniu jednolitej i 
płynnie funkcjonującej europejskiej przestrzeni transportowej.

Poprawka 416
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych zarówno z eliminacją 
wąskich gardeł, jak i ograniczaniem 
hałasu powodowanego przez kolejowy 
transport towarowy poprzez modernizację 
obecnie używanego taboru; stawka 
finansowania może zostać podniesiona do 
40% dla działań związanych z odcinkami 
transgranicznymi;

Or. en
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Uzasadnienie

Podnoszenie poziomu zrównoważoności kolejowego transportu towarowego poprzez 
ograniczanie istniejącego hałasu powodowanego przez nieodpowiedni tabor jest kluczowym 
czynnikiem na rzecz zwiększenia udziału w rynku transportu kolejowego oraz usprawniania 
gospodarki wykorzystującej niskoemisyjny transport zgodnie z wymogami zawartymi w białej 
księdze w sprawie transportu z 2011 r.

Poprawka 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne:
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) na rzecz kolei i śródlądowych dróg 
wodnych i sieci drogowych w przypadku 
państw członkowskich nieposiadających 
sieci kolejowej na swoim terytorium lub w 
przypadku państwa członkowskiego z 
siecią izolowaną zgodnie z definicją w art. 
3 lit. qq) rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T] 
bez dalekobieżnego kolejowego transportu 
towarowego – wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione maksymalnie do 
30% dla działań związanych z eliminacją 
wąskich gardeł; stawka finansowania może 
zostać podniesiona maksymalnie do 40% 
dla działań związanych z odcinkami 
transgranicznymi i działań poprawiających 
interoperacyjność kolei;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwia finansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” sieci 
drogowej Irlandii Północnej, zapewniając to, że kraj ten nie zostanie wyłączony z tej formy 
finansowania ze względu na to, że nie posiada towarowej sieci kolejowej. Stosunkowo 
niewielkie odległości dzielące porty Irlandii Północnej od głównych skupisk ludności 
sprawiają, że kolej nie jest ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla drogowego transportu 
towarowego. Popyt na działalność związaną z kolejowym transportem towarowym musiałaby 
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mieć charakter samofinansujący się i długoterminowy, aby takie inwestycje znalazły w tym 
kraju uzasadnienie.

Poprawka 418
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania dla kolei
może zostać podniesiona do 85% dla 
działań związanych z odcinkami 
transgranicznymi, które zostały porzucone 
lub odcięte od końca drugiej wojny 
światowej. W odniesieniu do działań na 
rzecz zabezpieczenia i usprawnienia 
połączeń kolejowych z obszarami i 
terenami przemysłowymi wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50%;

Or. en

Poprawka 419
Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne:
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 

(i) w przypadku kolei i śródlądowych dróg 
wodnych i sieci drogowych w przypadku 
państw członkowskich nieposiadających 
sieci kolejowej na swoim terytorium lub w 
przypadku państwa członkowskiego z 
siecią izolowaną zgodnie z definicją w art. 
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gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

3 lit. qq) rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-T] 
bez dalekobieżnego kolejowego transportu 
towarowego – 20% kosztów 
kwalifikowanych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione maksymalnie do 
30% dla działań związanych z eliminacją 
wąskich gardeł; stawka finansowania może 
zostać podniesiona maksymalnie do 40% 
dla działań związanych z odcinkami 
transgranicznymi i działań poprawiających 
interoperacyjność kolei;

Or. en

Poprawka 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne:
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 50% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 60% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 70% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi; 
stawki finansowania mogą zostać 
podniesione do 80% dla działań 
zwiększających interoperacyjność kolei.

Or. en

Poprawka 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi 
i działań poprawiających 
interoperacyjność kolei;

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do stawek współfinansowania dla robót nie należy śródlądowych dróg 
wodnych traktować tak samo jak kolei. Potrzeby w zakresie śródlądowych dróg wodnych są 
bowiem w zakresie finansowania publicznego mniejsze niż potrzeby sektora kolei i dlatego 
stawki ich współfinansowania można nieznacznie obniżyć. Interoperacyjność jest elementem 
mającym zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
zwłaszcza w sektorze kolei. W związku z tym należy ustalić korzystną stawkę
współfinansowania dla działań na rzecz interoperacyjności.

Poprawka 422
Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne oraz 
autostrady morskie: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 30%
kosztów kwalifikowalnych; stawki 
finansowania mogą zostać podniesione do 
40% dla działań związanych z eliminacją 
wąskich gardeł; stawka finansowania może 
zostać podniesiona do 50% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

Or. en
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Poprawka 423
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania 
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne oraz 
drogi: wartość unijnej pomocy finansowej 
nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawki finansowania
mogą zostać podniesione do 30% dla 
działań związanych z eliminacją wąskich 
gardeł; stawka finansowania może zostać 
podniesiona do 40% dla działań 
związanych z odcinkami transgranicznymi;

Or. de

Uzasadnienie

Podstawą przyszłego rozwoju powinna być multimodalność, a nie konkurencja pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami transportu; poszczególne rodzaje transportu powinny się 
nawzajem uzupełniać przy zachowaniu swoich odnośnych zalet. W celu sprzyjania podejściu 
multimodalnemu finansowanie UE powinno także obejmować budowę dróg.

Poprawka 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) śródlądowe drogi wodne: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
30% kosztów kwalifikowalnych; stawka 
finansowania może zostać podniesiona do 
40% dla działań związanych z eliminacją 
wąskich gardeł i działań związanych z 
odcinkami transgranicznymi;

Or. en



PE496.338v01-00 50/134 AM\912706PL.doc

PL

Uzasadnienie

W odniesieniu do stawek współfinansowania dla robót nie należy śródlądowych dróg 
wodnych traktować tak samo jak kolei. Potrzeby w zakresie śródlądowych dróg wodnych są 
bowiem w zakresie finansowania publicznego mniejsze niż potrzeby sektora kolei i dlatego 
stawki ich współfinansowania można nieznacznie obniżyć.

Poprawka 425
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, 
środki wspierające nowe technologie i 
innowacje we wszystkich rodzajach 
transportu, a także rozwój portów i 
platform multimodalnych: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. ro

Poprawka 426
Michael Gahler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, 
a także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, a także 
rozwój portów i platform multimodalnych: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych. Działania służące 
ograniczeniu hałasu powodowanego przez 
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finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych;

kolejowy transport towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru:
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 25% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. de

Poprawka 427
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
wspierające nowe technologie prowadzące 
do zrównoważonych innowacji dla 
wszystkich rodzajów transportu, działania
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów morskich i 
śródlądowych oraz platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty służące ograniczeniu w innowacyjny sposób zewnętrznych skutków transportu 
powinny obejmować wszystkie rodzaje transportu, jeśli przedstawiają one rzeczywistą 
europejską wartość dodaną.

Poprawka 428
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, 
a także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami śródlądowymi i morskimi oraz
portami lotniczymi, działania służące 
rozwojowi nowych technologii, które 
prowadzić będą do stworzenia transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
ograniczenia kosztów zewnętrznych 
wszystkich rodzajów transportu, a także 
rozwój portów i platform multimodalnych: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. nl

Poprawka 429
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, 
a także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami, a także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru,
a także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, a także 
rozwój portów i platform multimodalnych: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, 
a także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami (w tym połączenia drogowe, 
kolejowe i śródlądowe drogi wodne), 
rozwój autostrad morskich, a także rozwój 
portów i platform multimodalnych: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 30% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Porty morskie stanowią jeden z głównych elementów nowych ram TEN-T. Śródlądowe 
połączenia transportowe z tymi portami (w tym drogi, koleje i śródlądowe drogi wodne) 
powinny być uprawnione do otrzymania pewnej kwoty unijnego finansowania. Nie należy 
pomijać w tym względzie połączeń drogowych, ponieważ mają one zasadnicze znaczenie dla 
połączalności.
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Poprawka 432
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, 
a także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
portów i platform multimodalnych: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z kwalifikowalnością wynoszącą maksymalnie 30% w odniesieniu 
do modernizacji obecnie używanego taboru.

Poprawka 433
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami, działania ograniczające hałas 
powodowany przez kolejowy ruch 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru, a także rozwój portów i 
terminali kolejowo-drogowych: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
20% kosztów kwalifikowalnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Współfinansowanie w ramach TEN-T powinno dotyczyć jedynie rozwoju najbardziej 
zrównoważonych rodzajów transportu.

Poprawka 434
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 30% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 435
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów i platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych;

(ii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, działania 
ograniczające hałas powodowany przez 
kolejowy ruch towarowy za sprawą 
środków infrastrukturalnych oraz poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru, a 
także rozwój portów morskich i 
śródlądowych oraz platform 
multimodalnych: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych;
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Or. de

Uzasadnienie

Ograniczanie hałasu powodowanego przez transport kolejowy pomoże zwiększyć społeczną
akceptację dla rozwoju tego rodzaju transportu, który ma z kolei fundamentalne znaczenie dla 
efektywnej realizacji transeuropejskich sieci transportowych. Niniejszą poprawkę należy 
czytać wraz z poprawką 2.

Poprawka 436
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) zmniejszenia narażenia obszarów 
miejskich na negatywny wpływ 
przebiegającego przez nie transportu 
kolejowego i drogowego.

Or. en

Poprawka 437
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) na rzecz działań wspierających 
transgraniczne odcinki dróg – 30% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczone współfinansowanie infrastruktury drogowej jest zgodne z unijną polityką 
transportową (funkcjonowanie rynku wewnętrznego) i dlatego też należy je zapewnić.
Zwłaszcza odcinki transgraniczne są zwykle niedofinansowane, mimo iż w wielu przypadkach 
stanowią one „wąskie gardła”. Zwiększony poziom współfinansowania stanowić będzie 
odpowiednią zachętę do traktowania tych odcinków w sposób priorytetowy.
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Poprawka 438
Romana Jordan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) na rzecz działań wspierających 
transgraniczne odcinki dróg –
maksymalnie 30% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. sl

Uzasadnienie

Niektóre działania w zakresie współfinansowania infrastruktury drogowej są zgodne z unijną 
polityką transportową (funkcjonowanie rynku wewnętrznego). Często brakuje głównie 
środków na transgraniczne odcinki dróg, mimo iż w wielu przypadkach właśnie na nich 
występują wąskie gardła. Zwiększona stawka współfinansowania stanowić będzie istotną 
zachętę do modernizacji i remontowania takich odcinków dróg.

Poprawka 439
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) na rzecz działań wspierających 
transgraniczne odcinki dróg – 10% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) na rzecz działań wspierających 
transgraniczne odcinki dróg – 10% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest umożliwienie finansowania w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” transgranicznych odcinków dróg należących do sieci drogowej TEN-T. Irlandia 
Północna jest jedyną częścią Zjednoczonego Królestwa, która posiada granicę lądową z 
innym państwem członkowskim. Rozwój transgranicznych odcinków dróg w Irlandii 
Północnej będzie stanowić unijną wartość dodaną poprzez poprawę dostępu do rynku 
wewnętrznego w dwóch państwach członkowskich.

Poprawka 441
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) stawki współfinansowania mogą 
zostać podniesione maksymalnie o 20 
dodatkowych punktów procentowych dla 
działań służących zapewnieniu 
nieutrudnionego dostępu do 
infrastruktury transportowej dla 
pasażerów niepełnosprawnych i osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej, takich 
jak osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich, osoby spacerujące z 
wózkami, rowerzyści i osoby przewożące 
ciężkie bagaże.

Or. en

Poprawka 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania służące zapobieganiu 
hałasowi oraz łagodzeniu jego skutków 
spowodowanych przez transport kolejowy 
poprzez modernizację obecnie używanego 
taboru, a także poprawę bezpieczeństwa 
jednopoziomowych przejazdów 
kolejowych lub zastąpienie ich mostami 
lub przejazdami podziemnymi: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
20% kosztów kwalifikowalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć unijne cele związane z redukcją emisji hałasu z kolejowego transportu 
towarowego, szczególną uwagę należy zwrócić na środki na rzecz infrastruktury i taboru 
mające na celu zapobieganie hałasowi i jego ograniczanie. Zdaniem sprawozdawców 
szczególnie ważne jest uwzględnienie wpływu hałasu z transportu kolejowego w regionach 
gęsto zaludnionych.

Poprawka 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania wspierające nowe 
technologie i innowacje we wszystkich 
rodzajach transportu, w tym 
infrastrukturę związaną z paliwami i 
technologiami alternatywnymi: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
20% kosztów kwalifikowalnych;

Or. en
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Poprawka 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania wspierające nowe 
technologie i innowacje, które obniżają 
emisyjność jakiegokolwiek rodzaju 
transportu: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 50 % kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 445
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) w celu zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji polegającym na tym, że 
transport drogowy przynosi szkodę 
transportowi kolejowemu, działania 
służące zmniejszeniu hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru mogą uzyskać unijną 
pomoc finansową w wysokości 
maksymalnie 30% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania umożliwiające obniżenie 
emisyjności wszystkich rodzajów 
transportu poprzez przejście na 
innowacyjne, niskoemisyjne i 
energooszczędne technologie 
transportowej, a także wprowadzenie 
alternatywnych układów napędowych i 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
wspierającej, która umożliwi to przejście;
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych; stawka finansowania 
może zostać w razie potrzeby podniesiona 
dla działań związanych z odcinkami 
transgranicznymi i będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania UE;

Or. en

Uzasadnienie

Wprawdzie wprowadzanie infrastruktury związanej z alternatywnymi paliwami uznawane jest 
za kwalifikowalne i traktowane jako priorytet w ramach TEN-T/instrumentu „Łącząc 
Europę”, ale nie może ono uzyskać żadnych dotacji bez uwzględnienia tej infrastruktury w 
niniejszym wniosku dotyczącym instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 447
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania wspierające nowe 
technologie i innowacje we wszystkich 
rodzajach transportu, które pomogą 
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych:
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Bariery zamykające dostęp do rynku nowym technologiom i innowacjom są często dużo 
trudniejsze do usunięcia niż bariery dla powszechnie stosowanych technologii, a więc koszty 
związane z działaniami wspierającymi nowe technologie również powinny być kosztami 
kwalifikowalnymi.

Poprawka 448
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) śródlądowe połączenia transportowe 
z portami lotniczymi i działania służące 
ograniczeniu hałasu powodowanego przez 
kolejowy transport towarowy poprzez 
modernizację obecnie używanego taboru;
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 449
Jelko Kacin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) na rzecz działań wspierających 
transgraniczne odcinki dróg – 30% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en
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Poprawka 450
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) projekty drogowe mające na celu 
eliminację „wąskich gardeł” w 
transeuropejskiej sieci transportowej –
wartość pomocy finansowej nie 
przekracza 10% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 451
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w odniesieniu do dotacji na zakup 
nowych lokomotyw w połączeniu z premią 
za zakup:
(i) lokomotyw z silnikami Diesla lub 
lokomotyw hybrydowych, jeśli wyraźnie 
obniży się poziom emisji w stosunku do 
wymienianej lokomotywy z silnikiem 
Diesla lub lokomotywy hybrydowej;
wartość pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych nowej lokomotywy.
(ii) lokomotyw elektrycznych, jeśli 
wyraźnie usprawni to operacje 
transgraniczne w stosunku do 
wymienianej lokomotywy; wartość 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych nowej 
lokomotywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Premia za zakup nowych lokomotyw (która stosowana jest już w niektórych państwach 
członkowskich UE-27 w przemyśle samochodowym) poprawia przyjazność kolei dla 
środowiska, a także usprawnia płynne funkcjonowanie ruchu transgranicznego za sprawą 
interoperacyjnych lokomotyw.

Poprawka 452
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS): wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

skreślony

Or. de

Poprawka 453
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS): wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS) i usługi informacji 
rzecznej (RIS): wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 50% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. ro

Poprawka 454
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS): wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS), w tym 
osprzętowanie torowiska i urządzenia 
pokładowe: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 50% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne doprecyzowanie.

Poprawka 455
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS): wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS) i działania służące 
ograniczeniu u źródła hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy poprzez modernizację obecnie 
używanego taboru: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia społecznej aprobaty kolejowego transportu towarowego, nadania impetu 
działaniom na rzecz interoperacyjności pociągów powodujących mniejszy hałas oraz 
oszczędzania pieniędzy poprzez unikanie bardziej kosztownych środków zmniejszania hałasu 
w ramach infrastruktury UE powinna wprowadzić zachęty pobudzające do modernizacji 
obecnie używanego taboru.
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Poprawka 456
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS): wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS) i systemy informacji 
rzecznej: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 50% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) działania wspierające rozwój 
autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 30% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 458
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość unijnej 

(ii) systemy zarządzania ruchem inne niż 
ERTMS, usługi transportu towarowego, 
bezpieczne miejsca parkingowe na drogach 
sieci bazowej, a także działania 
wspierające rozwój autostrad morskich: 
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pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych.

wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 459
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych.

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, a także działania 
wspierające rozwój autostrad morskich: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
20% kosztów kwalifikowalnych.

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach sieci 
bazowej: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en
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Poprawka 461
Christine De Veyrac

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych.

(ii) systemy zarządzania ruchem 
drogowym (ITS), usługi transportu 
towarowego, bezpieczne miejsca 
parkingowe na drogach sieci bazowej, a 
także działania wspierające rozwój 
autostrad morskich oraz wdrożenie 
systemu SESAR: wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Podmioty często traktowane są w sposób nierówny, gdy starają się o uzyskanie finansowania 
rynkowego. Należy zatem umożliwić udział finansowania publicznego w celu wdrożenia 
systemu SESAR jako całości, a nie jedynie jego naziemnych elementów.

Poprawka 462
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych.

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu kombinowanego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach sieci 
bazowej, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Współfinansowanie w ramach TEN-T powinno dotyczyć jedynie rozwoju najbardziej 
zrównoważonych rodzajów transportu.

Poprawka 463
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
20% kosztów kwalifikowalnych.

(ii) systemy zarządzania ruchem 
drogowym (ITS), usługi transportu 
towarowego i bezpieczne miejsca 
parkingowe na drogach sieci bazowej: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20%
kosztów kwalifikowalnych.

(ii) systemy zarządzania ruchem, w tym 
instalacja naziemnych i pokładowych 
elementów systemów RIS, VTMIS i 
SESAR, usługi transportu towarowego, 
bezpieczne miejsca parkingowe na drogach 
sieci bazowej, a także działania 
wspierające rozwój autostrad morskich: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 30% kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. en
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Poprawka 465
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem, usługi 
transportu towarowego, bezpieczne 
miejsca parkingowe na drogach i sieć 
bazowa, a także działania wspierające 
rozwój autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych.

(ii) systemy zarządzania ruchem i 
logistyką, platformy transportu 
multimodalnego, usługi transportu 
towarowego, bezpieczne miejsca 
parkingowe na drogach sieci bazowej, a 
także działania wspierające rozwój 
autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 466
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania wspierające rozwój 
autostrad morskich: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 30% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania wspierające nowe 
technologie i innowacje we wszystkich 
rodzajach transportu: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 20% 
kosztów kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 468
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) działania wspierające wdrożenie 
elementów systemu SESAR: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
30% kosztów kwalifikowalnych.

Or. en

Poprawka 469
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych 
prac studyjnych i robót;

a) wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych 
prac studyjnych i 30% kosztów 
kwalifikowalnych robót;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zastosować to samo rozróżnienie, które obowiązuje w sektorze transportu.
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Poprawka 470
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych 
prac studyjnych i robót;

a) w odniesieniu do dotacji na prace 
studyjne, wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 50% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. en

Poprawka 471
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wartość unijnej pomocy finansowej nie 
przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych 
prac studyjnych i robót;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. pt

Poprawka 472
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione do maksymalnie 80% dla 
działań, które, w oparciu o elementy 
określone w art. 15 ust. 2 lit. a) 

b) stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione do maksymalnie 50% dla 
działań, które, w oparciu o elementy 
określone w art. 15 ust. 2 lit. a) 
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rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej], zapewniają 
wysoki poziom regionalnego i 
ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw lub
zwiększają poziom solidarności w Unii, 
bądź obejmują wysoce innowacyjne 
rozwiązania.

rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej], zapewniają 
wysoki poziom regionalnego i 
ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw, 
zwiększają poziom solidarności w Unii, 
wspierają zrównoważony rozwój i 
wdrażanie infrastruktury służącej 
dostawom energii ze źródeł odnawialnych
bądź obejmują wysoce innowacyjne 
rozwiązania.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych musi być traktowany na równi z 
wysokim poziomem bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka 473
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione do maksymalnie 80% dla 
działań, które, w oparciu o elementy 
określone w art. 15 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej], zapewniają 
wysoki poziom regionalnego i 
ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw 
lub zwiększają poziom solidarności w 
Unii, bądź obejmują wysoce innowacyjne 
rozwiązania.

b) w odniesieniu do dotacji na roboty nie 
przyznaje się żadnej unijnej pomocy 
finansowej z wyjątkiem projektów

- będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. a)–d) i pkt 2 
załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej] na Malcie, 
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Cyprze i w państwach bałtyckich, oraz
- dotyczących efektywności energetycznej, 
energii ze źródeł odnawialnych i 
inteligentnych sieci energoelektrycznych 
(na poziomie przesyłu i dystrybucji)
w przypadku których unijne stawki 
współfinansowania mogą zostać 
podwyższone do maksymalnie 80% 
kwalifikowalnych kosztów projektu.

Or. en

Poprawka 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione do maksymalnie 80% dla 
działań, które, w oparciu o elementy 
określone w art. 15 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące infrastruktury 
energetycznej], zapewniają wysoki poziom 
regionalnego i ogólnounijnego 
bezpieczeństwa dostaw lub zwiększają 
poziom solidarności w Unii, bądź
obejmują wysoce innowacyjne 
rozwiązania.

b) stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione do 70% dla działań, które, w 
oparciu o elementy określone w art. 15 ust. 
2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej], zapewniają 
wysoki poziom regionalnego i 
ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw, 
przyczyniają się do realizacji celów w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju lub
obejmują wysoce innowacyjne 
rozwiązania.

Or. pt

Poprawka 475
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania w zakresie sieci 
szerokopasmowych: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 50% 
kosztów kwalifikowalnych;

a) działania w zakresie sieci 
szerokopasmowych: wartość unijnej 
pomocy finansowej jest proporcjonalna i 
racjonalna w stosunku do okresu 
wyłączności przyznanego 
współfinansującemu podmiotowi 
prywatnemu w zakresie prowadzenia 
działalności i świadczenia usług w ramach 
sieci; ogólnie wymiany ruchu typu peering 
oraz uwalnianie dostępu do pętli lokalnej 
powinny być we wszystkich przypadkach 
obowiązkowe od zakończenia budowy 
sieci, w której udział unijnej pomocy 
finansowej lub innego finansowania 
publicznego przekracza 50%
kwalifikowalnych kosztów projektu;

Or. en

Poprawka 476
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych. Możliwość 
podniesienia stawek współfinansowania 
nie dotyczy stawek, o których mowa w art. 
11.

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu, ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych lub, w 
przypadku sieci szerokopasmowych, dla 
projektów związanych z sieciami 
szerokopasmowymi na obszarach 
wiejskich. Możliwość podniesienia stawek 
współfinansowania nie dotyczy stawek, o 
których mowa w art. 11.
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Or. en

Poprawka 477
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających
emisje gazów cieplarnianych. Możliwość 
podniesienia stawek współfinansowania 
nie dotyczy stawek, o których mowa w art. 
11.

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych, a w 
przypadku inwestycji na obszarach 
charakteryzujących się niekorzystnymi 
uwarunkowaniami środowiskowymi, 
takich jak regiony najbardziej oddalone, 
zgodnie z art. 355 i 375 TFUE. Możliwość 
podniesienia stawek współfinansowania 
nie dotyczy stawek, o których mowa w art. 
11.

Or. pt

Uzasadnienie

Po wyborze projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania w najbardziej 
oddalonych regionach, regiony te powinny być uprawnione do skorzystania z tej 
podwyższonej stawki współfinansowania ze względu na ich szczególne uwarunkowania, 
zgodnie z art. 355 i 349 TFUE.

Poprawka 478
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5



AM\912706PL.doc 77/134 PE496.338v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu,
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych. Możliwość 
podniesienia stawek współfinansowania 
nie dotyczy stawek, o których mowa w art. 
11.

5. Stawki współfinansowania podane
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
przedstawiających mierzalny wkład w 
realizację celów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych w stosunku 
do poziomów z 1990 r. Komisja nie 
później niż do dnia 1 sierpnia 2013 r. 
opracowuje metody oceny i kryteria 
kwalifikowalności dotyczące tych 
podniesionych stawek współfinansowania. 
Możliwość podniesienia stawek 
współfinansowania nie dotyczy stawek, o 
których mowa w art. 11.

Or. en

Poprawka 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub 
ograniczających emisje gazów 
cieplarnianych. Możliwość podniesienia 
stawek współfinansowania nie dotyczy 
stawek, o których mowa w art. 11.

5. Stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione o maksymalnie 10 punktów 
procentowych w stosunku do wartości 
procentowych przewidzianych w ust. 2–4 
dla następujących działań:
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Poprawka 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Stawki współfinansowania podane 
wyżej mogą zostać podniesione o 
maksymalnie 10 punktów procentowych 
dla działań charakteryzujących się 
synergiami międzysektorowymi, 
realizujących cele w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych. Możliwość 
podniesienia stawek współfinansowania 
nie dotyczy stawek, o których mowa w art. 
11.

5. Stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione o maksymalnie 10 punktów 
procentowych w stosunku do wartości 
procentowych przewidzianych w ust. 2–4 
niniejszego artykułu dla każdego z 
następujących działań:

a) każde działanie charakteryzujące się 
synergią pomiędzy co najmniej dwoma 
sektorami objętymi zakresem stosowania 
instrumentu „Łącząc Europę” (transport, 
energetyka, telekomunikacja). Unijna 
pomoc finansowa pochodzi z budżetów 
sektorowych, o których mowa w art. 5 
ust. 1, proporcjonalnie do wkładu każdego 
sektora w dane działanie;
b) działania przyczyniające się do 
osiągnięcia celów w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych.
Możliwość podniesienia stawek 
współfinansowania nie dotyczy stawek, o 
których mowa w art. 11.

Or. it
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Poprawka 481
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W programach rocznych i 
wieloletnich, o których mowa w art. 17, 
Komisja proponuje kryteria przyznawania 
stawek współfinansowania określonych w 
niniejszym artykule.

Or. pt

Poprawka 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. każde działanie zwiększające 
dostępność infrastruktury transportowej 
dla osób starszych, osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej i pasażerów 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wartość pomocy finansowej 
przydzielanej na wybrane działania będzie 
dostosowywana w oparciu o analizę 
kosztów i korzyści dla każdego projektu, 

6. Wartość pomocy finansowej 
przydzielanej na wybrane działania będzie
mogła być dostosowywana w oparciu o 
analizę kosztów i korzyści dla każdego 
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dostępność środków budżetowych oraz 
konieczność maksymalnego zwiększenia 
efektu dźwigni finansowania unijnego.

projektu, dostępność środków 
budżetowych oraz konieczność 
maksymalnego zwiększenia efektu dźwigni 
finansowania unijnego.

Or. en

Poprawka 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Specjalne zaproszenia do składania 
wniosków o fundusze przeniesione z 
Funduszu Spójności w dziedzinie 
transportu
1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.
2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej.
W trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.
3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz 
w odniesieniu do 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 
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wydatkowania w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności, oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006] dla 
następujących działań:
a) w odniesieniu do dotacji na prace 
studyjne;
b) w odniesieniu do dotacji na roboty:
(bi) koleje i śródlądowe drogi wodne;
(bii) działania wspierające budowę 
odcinków transgranicznych;
(biii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów;
c) w odniesieniu do dotacji na systemy i 
usługi zarządzania ruchem:
(ci) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS);
(cii) systemy zarządzania ruchem.

Or. en
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Poprawka 485
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

1. Jeśli chodzi o [10 000 000 000 EUR]
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem wyłącznie dla państw 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
ogłaszane będą specjalne zaproszenia 
dotyczące projektów związanych z 
realizacją sieci bazowej wyłącznie w 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności.

Or. en

Poprawka 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

1. Jeśli chodzi o [10 000 000 000 EUR]
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, Komisja zgłasza propozycje 
kopert finansowych dla państw 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności.

Or. en
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Poprawka 487
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

1. Jeśli chodzi o [10 000 000 000 EUR]
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej (a w 
szczególności korytarzy sieci bazowej)
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na ograniczone środki finansowe dostępne na cele całej sieci bazowej oraz na 
ostateczny termin ustanowienia sieci bazowej do roku 2030, finansowanie w wysokości 10 
mld EUR przeniesione z Funduszu Spójności uprawnione państwa członkowskie mają 
przeznaczyć na projekty związane z korytarzami sieci bazowej, ponieważ korytarze te są 
elementami o najwyższym priorytecie.

Poprawka 488
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z 
przeznaczeniem dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
zaproszenia dotyczące projektów 

1. Jeśli chodzi o 10 000 000 000 EUR 
przeniesione z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] z
przeznaczeniem, na podstawie alokacji 
krajowych, dla państw członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, ogłaszane będą specjalne 
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związanych z realizacją sieci bazowej 
wyłącznie w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

zaproszenia dotyczące projektów 
związanych z realizacją sieci bazowej i 
globalnej wyłącznie w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności.

Or. ro

Poprawka 489
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. 
W trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej.

Or. lv

Poprawka 490
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. 
W trakcie realizacji tych zaproszeń
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. 
W trakcie realizacji tych zaproszeń
projekty wybiera się na podstawie alokacji 
krajowych w ramach Funduszu Spójności.
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krajowym w ramach Funduszu Spójności.

Or. en

Poprawka 491
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. 
W trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. 
W trakcie realizacji tych zaproszeń 
priorytet nadaje się projektom 
odpowiadającym przeniesionym z
Funduszu Spójności środkom w 
odniesieniu do każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. W 
trakcie realizacji tych zaproszeń 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. Do 
dnia 31 grudnia 2016 r. wybór projektów 
kwalifikujących się do finansowania 
odbywa się z zachowaniem alokacji 
krajowych w ramach Funduszu Spójności. 
Zasoby przeniesione do instrumentu 
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„Łącząc Europę”, które do dnia 1 stycznia 
2017 r. nie zostały wykorzystane na 
projekt związany z infrastrukturą 
transportową, udostępniane są wszystkim 
państwom członkowskim uprawnionym do 
korzystania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów związanych z 
infrastrukturą transportową zgodnie z 
rozporządzeniem ustanawiającym 
instrument „Łącząc Europę”.

Or. en

Poprawka 493
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej.
W trakcie realizacji tych zaproszeń
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

2. W trakcie realizacji tych kopert 
finansowych największy możliwy priorytet 
nadaje się projektom odpowiadającym 
alokacjom krajowym w ramach Funduszu 
Spójności. Szczególną uwagę zwraca się 
na trudności, na które mogą natrafiać 
niektóre państwa członkowskie w zakresie 
technicznego opracowywania projektów, a 
także na zrównoważone rozmieszczenie 
geograficzne poszczególnych projektów.

Or. en

Poprawka 494
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 

2. Przepisy mające zastosowanie do 
sektora transportu na podstawie 
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niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej. 
W trakcie realizacji tych zaproszeń
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom odpowiadającym alokacjom 
krajowym w ramach Funduszu Spójności.

niniejszego rozporządzenia stosuje się do 
specjalnych zaproszeń do składania 
wniosków, o których mowa powyżej.

W trakcie realizacji tych zaproszeń, do 
dnia 31 grudnia 2017 r., wybór projektów 
kwalifikujących się do finansowania 
odbywa się ze ścisłym zachowaniem
alokacji krajowych w ramach Funduszu 
Spójności.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zasoby 
przeniesione do instrumentu „Łącząc 
Europę”, które nie zostały przez państwa 
członkowskie wykorzystane na projekty 
związane z infrastrukturą transportową 
zgodnie z kopertami finansowymi tych 
państw, udostępniane są wszystkim 
państwom członkowskim uprawnionym do 
korzystania z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów związanych z 
infrastrukturą transportową; projekty te 
wybiera się na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy”.

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 ściśle 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.

Poprawka 495
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 
wydatkowania w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006] dla następujących 
działań:

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do [10 000 000 000 EUR]
przeniesionych z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 
wydatkowania wyłącznie w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006] dla następujących 
działań:

Or. en

Poprawka 496
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do 10 000 000 000 EUR 
przeniesionych z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 

3. Nie naruszając przepisów art. 10, oraz w 
odniesieniu do [10 000 000 000 EUR]
przeniesionych z Funduszu Spójności [art. 
XX rozporządzenia XXX] do 
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wydatkowania w państwach 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania z Funduszu Spójności, 
maksymalne stawki finansowania 
odpowiadają stawkom obowiązującym w 
przypadku Funduszu Spójności, 
określonym w art. 22 i art. 110 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006] dla następujących 
działań:

wydatkowania, na podstawie alokacji 
krajowych, w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności, maksymalne stawki 
finansowania odpowiadają stawkom 
obowiązującym w przypadku Funduszu 
Spójności, określonym w art. 22 i art. 110 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 
[rozporządzenie ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006] dla następujących 
działań:

Or. ro

Poprawka 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby wesprzeć państwa członkowskie 
uprawnione do korzystania z Funduszu 
Spójności, które mogą doświadczać 
trudności w opracowaniu właściwie 
przygotowanych projektów o odpowiedniej 
jakości oraz przynoszących wartość 
dodaną dla UE, szczególną uwagę należy 
zwrócić na działania wspierające program 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, 
których celem jest wzmocnienie zdolności 
instytucjonalnej oraz skuteczności 
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administracji publicznej i usług 
publicznych związanych z 
opracowywaniem i realizacją projektów 
wymienionych w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić 
najwyższą możliwą absorpcję tych 
przeniesionych środków we wszystkich 
państwach członkowskich uprawnionych 
do korzystania z Funduszu Spójności, 
Komisja może organizować dodatkowe 
zaproszenia do składania wniosków.

Or. en

Poprawka 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kwoty [10 000 000 000 EUR] 
przeniesionej z Funduszu Spójności nie 
wlicza się do [...]¹% PKB przy obliczaniu 
górnego pułapu transferu dla państw 
członkowskich uprawnionych do 
korzystania ze środków z Funduszu 
Spójności.
_____________________
¹Ostateczna wartość będzie znana po 
zawarciu porozumienia w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020.

Or. en

Uzasadnienie

Środki z Funduszu Spójności dostępne w ramach instrumentu „Łącząc Europę” nie powinny 
być ograniczane do pułapu wynoszącego 2,5% PKB (lub jakiegokolwiek innego pułapu 
wyrażonego kwotowo, który zostanie ustalony podczas negocjacji ogólnego porozumienia w 
sprawie wieloletnich ram finansowych). Ma to zasadnicze znaczenie dla uniknięcia sytuacji, 
w której cały projekt jest sparaliżowany i zamrożony, ponieważ jedno z uczestniczących 
państw osiągnęło pułap, jeśli chodzi o przydział środków w zakresie spójności.
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Poprawka 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wsparcie z Funduszu Spójności na 
rzecz projektów związanych ze 
zrównoważoną infrastrukturą 
transportową o europejskiej wartości 
dodanej wymienionych w załączniku do 
rozporządzenia nr ...../2013/WE w sprawie 
ustanowienia instrumentu „Łącząc 
Europę” realizowane jest zgodnie z 
rozporządzeniem dotyczącym Funduszu 
Spójności, a także rozporządzeniem 
...../2013/WE w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących opracowywania 
wytycznych w sprawie transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T).

Or. en

Poprawka 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Komisja co roku przedstawia 
propozycję decyzji w sprawie wyboru 
projektów współfinansowanych ze 
środków z Funduszu Spójności i 
określonych na podstawie rozporządzeń 
dotyczących instrumentu „Łącząc 
Europę” oraz TEN-T, a zatwierdza ją 
Parlament Europejski i Rada. Komisja 
jest odpowiedzialna za zarządzanie 
projektami będących przedmiotem decyzji 
i ich wdrażanie zgodnie z 
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rozporządzeniami dotyczącymi 
instrumentu „Łącząc Europę” i TEN-T.

Or. en

Poprawka 501
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne; (i) koleje i śródlądowe drogi wodne oraz 
autostrady morskie;

Or. pt

Poprawka 502
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne; (i) drogi, koleje i śródlądowe drogi wodne;

Or. en

Poprawka 503
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) koleje i śródlądowe drogi wodne; (i) koleje i zrównoważone żeglowne
śródlądowe drogi wodne;

Or. en
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Poprawka 504
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) działania wspierające budowę 
odcinków transgranicznych;

(ii) działania wspierające budowę 
drogowych odcinków transgranicznych, 
drogowej sieci bazowej TEN-T oraz,
w przypadku państw członkowskich 
nieposiadających sieci kolejowej, sieci 
drogowej TEN-T;

Or. en

Poprawka 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) działania wspierające budowę 
odcinków transgranicznych;

(ii) działania wspierające budowę 
kolejowych odcinków transgranicznych
skupiające się na tych odcinkach 
transgranicznych, które zostały porzucone 
lub odcięte od końca drugiej wojny 
światowej;

Or. en

Poprawka 506
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) działania wspierające rozwój 
autostrad morskich;

Or. pt

Poprawka 507
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów;

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych, w tym 
automatycznych urządzeń do zmiany 
rozstawu kół, i portów;

Or. en

Poprawka 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami i portami lotniczymi, rozwój 
platform multimodalnych i portów;

(iii) połączenia transportu lądowego z 
portami, rozwój platform multimodalnych, 
bocznic przemysłowych i portów, a także 
punktów łączących różne rodzaje 
transportu, przy czym priorytetowo 
traktowane są połączenia kolejowe;

Or. en
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Poprawka 509
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) działania na rzecz zmniejszenia 
narażenia obszarów miejskich na 
negatywny wpływ przebiegającego przez 
nie transportu kolejowego i drogowego.

Or. en

Poprawka 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) działania służące ograniczeniu 
hałasu powodowanego przez transport 
kolejowy przez modernizację obecnie 
używanego taboru, tak aby zapewnić 
opłacalne korzystanie z sieci TEN-T przy 
przestrzeganiu wymogów dotyczących 
poziomu hałasu;

Or. en

Poprawka 511
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działania służące ograniczeniu hałasu 
powodowanego przez transport kolejowy 
przez modernizację obecnie używanego 
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taboru, tak aby zapewnić opłacalne 
korzystanie z sieci TEN-T przy 
przestrzeganiu wymogów dotyczących 
poziomu hałasu;

Or. en

Poprawka 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS);

(i) europejski system zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS); usługi informacji 
rzecznej (RIS) oraz systemy monitoringu 
ruchu statków i informacji (VTMIS).

Or. en

Poprawka 513
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem. (ii) systemy zarządzania ruchem inne niż 
ERTMS.

Or. en

Poprawka 514
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) ograniczenie u źródła hałasu 
powodowanego przez kolejowy transport 
towarowy.

Or. en

Poprawka 515
Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja anuluje, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków, pomoc 
finansową przyznaną na działania, których 
realizacji nie rozpoczęto w ciągu jednego 
roku od daty rozpoczęcia działania 
ustalonej w warunkach regulujących 
przyznanie pomocy.

1. Komisja anuluje, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych przypadków, pomoc 
finansową przyznaną na działania, których 
realizacji nie rozpoczęto w ciągu dwóch lat 
od daty rozpoczęcia działania ustalonej w 
warunkach regulujących przyznanie 
pomocy.

Or. en

Poprawka 516
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku nieprawidłowości, do 
których doszło w trakcie realizacji 
działania, odnoszących się do przepisów 
prawa unijnego;

a) w przypadku nieprawidłowości, do 
których doszło w trakcie realizacji 
działania z winy beneficjentów lub 
wykonawców projektu, odnoszących się do 
przepisów prawa unijnego, zwłaszcza
prawa pracy, prawa socjalnego i prawa 
ochrony środowiska;

Or. fr
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Poprawka 517
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w wyniku oceny postępów w realizacji 
projektu, zwłaszcza w przypadku 
poważnych opóźnień w realizacji działania.

c) w wyniku oceny postępów w realizacji 
projektu, zwłaszcza w przypadku 
poważnych i nieuzasadnionych opóźnień 
w realizacji działania.

Or. fr

Poprawka 518
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zażądać zwrotu 
przyznanej pomocy finansowej, jeżeli w 
terminie dwóch lat od daty zakończenia 
realizacji ustalonej w warunkach 
regulujących przyznanie pomocy, 
realizacja działania korzystającego z 
pomocy finansowej nie została 
zakończona.

skreślony

Or. nl

Poprawka 519
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zażądać zwrotu 
przyznanej pomocy finansowej, jeżeli w 
terminie dwóch lat od daty zakończenia 
realizacji ustalonej w warunkach 
regulujących przyznanie pomocy, 
realizacja działania korzystającego z 
pomocy finansowej nie została 
zakończona.

3. Komisja może zażądać zwrotu 
przyznanej pomocy finansowej, jeżeli w 
terminie czterech lat od daty zakończenia 
realizacji ustalonej w warunkach 
regulujących przyznanie pomocy, 
realizacja działania korzystającego z 
pomocy finansowej nie została 
zakończona.

Or. it

Uzasadnienie

Termin powinien być taki sam, jak termin określony w obecnym rozporządzeniu finansowym 
TEN-T (rozporządzenie (WE) nr 680/2007), czyli cztery lata.

Poprawka 520
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja może domagać się zwrotu 
przyznanej pomocy finansowej w 
przypadku niewykorzystania, porzucenia 
lub demontażu infrastruktury 
współfinansowanej ze środków unijnych.

Or. en

Poprawka 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku opóźnienia w działaniu 
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przekraczającym okres jednego roku w 
stosunku do planowanego 
harmonogramu, zwłaszcza w 
przypadkach, gdy państwa członkowskie 
nie są w stanie zapewnić wystarczającego 
finansowania ze względu na skutki 
kryzysu finansowego, Komisja może 
nałożyć moratorium i ocenić możliwość 
modernizacji istniejącej infrastruktury 
jako szybszej w realizacji opcji 
alternatywnej;

Or. en

Poprawka 522
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed podjęciem jednej z decyzji 
przewidzianych w ust. 1, 2 i 3 Komisja 
analizuje daną sprawę i informuje 
zainteresowanych beneficjentów, aby 
umożliwić im przedstawienie uwag w 
określonym terminie.

4. Przed podjęciem jednej z decyzji 
przewidzianych w ust. 1, 2 i 3 Komisja 
analizuje daną sprawę i informuje 
zainteresowanych beneficjentów, aby 
umożliwić im przedstawienie uwag w 
określonym terminie. Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o wszystkich 
decyzjach podjętych podczas 
zatwierdzania programów rocznych, o 
którym mowa w art. 17.

Or. en

Poprawka 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
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 robotami, które mają być 
wykonane, aby zoptymalizować 
opłacalność i zapewnić to, że roboty 
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 524
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. 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 



PE496.338v01-00 102/134 AM\912706PL.doc

PL

podlegają procedurom zamówień 
publicznych.
Aby zapewnić najkorzystniejszą 
ekonomicznie cenę oraz najbardziej 
efektywną realizację projektu, 
podstawowe postanowienia 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

Poprawka 525
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowane mogą być następujące 
instrumenty finansowe:

3. Jeśli w ramach przedstawiania projektu 
wstępnego wyraźnie domaga się tego 
państwo członkowskie lub podmiot, o 
którym mowa w art. 9, stosowane mogą 
być następujące instrumenty finansowe:

Or. en

Uzasadnienie

Następujące instrumenty finansowe muszą być wyraźnie wskazane i uwzględnione w projekcie 
ram finansowych dotyczących projektu zaproponowanego przez państwo członkowskie lub 
uprawniony podmiot prawny.

Poprawka 526
Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. c) instrumenty finansowe służące 
ułatwianiu inwestycji prywatnych w 
zakresie wprowadzania innowacyjnych 
technologii charakteryzujących się 
wyższym poziomem ryzyka 
inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 527
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pożyczki lub gwarancje ułatwiane 
poprzez instrumenty oparte na podziale 
ryzyka, w tym mechanizm wspierający 
obligacje projektowe wyemitowane przez 
instytucję finansową na jej własne zasoby z 
wkładem finansowym Unii w zasilenie 
i/lub przydział kapitału;

b) pożyczki lub gwarancje ułatwiane 
poprzez instrumenty oparte na podziale 
ryzyka, w tym m.in. mechanizm 
wspierający obligacje projektowe 
wyemitowane przez instytucję finansową 
na jej własne zasoby z wkładem 
finansowym Unii w zasilenie i/lub 
przydział kapitału;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyraźne wyjaśnienie, że wsparcie jakości kredytowej dla obligacji 
projektowych jest jednym spośród innych możliwych instrumentów.

Poprawka 528
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) szczególne instrumenty finansowe, 
które pobudzają inwestycje prywatne w 
zakresie wdrażania nowych, 
innowacyjnych technologii, które 
charakteryzują się wyższym poziomem 
ryzyka inwestycyjnego;

Or. de

Poprawka 529
Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie pozostałe instrumenty. c) dedykowane instrumenty finansowe
służące ułatwieniu prywatnych inwestycji 
w zakresie projektów infrastrukturalnych 
wykorzystujących nowe technologie i 
innowacje, które poprawiają 
zrównoważoność środowiskową danego 
rodzaju transportu i charakteryzują się 
wyższym poziomem ryzyka 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane są nowe instrumenty finansowe w celu ułatwienia inwestycji w infrastrukturę.
Zwłaszcza innowacyjne i nowe technologie stają w obliczu wyzwań w zakresie finansowania, 
zanim staną się powszechnie stosowanymi rozwiązaniami. W związku z tym dedykowane 
instrumenty będą miały kluczowe znaczenie w zakresie pomagania nowych technologiom w 
zdobyciu wystarczającego finansowania, które będzie można powiększyć, oraz w tworzeniu 
udokumentowanej historii w celu uzyskania dostępu do kapitału przy wykorzystaniu 
tradycyjnych mechanizmów finansowania.

Poprawka 530
Lambert van Nistelrooij
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie pozostałe instrumenty. c) dedykowane instrumenty finansowe
służące ułatwieniu prywatnych inwestycji 
w zakresie projektów infrastrukturalnych 
wykorzystujących nowe technologie i 
innowacje, które poprawiają 
zrównoważoność środowiskową danego 
rodzaju transportu i charakteryzują się 
wyższym poziomem ryzyka 
inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 531
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dedykowane instrumenty finansowe 
służące ułatwieniu prywatnych inwestycji 
w zakresie projektów infrastrukturalnych 
wykorzystujących nowe technologie i 
innowacje, które poprawiają 
zrównoważoność środowiskową danego 
rodzaju transportu i charakteryzują się 
wyższym poziomem ryzyka 
inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane są nowe instrumenty finansowe w celu ułatwienia inwestycji w infrastrukturę.
Zwłaszcza innowacyjne i nowe technologie stają w obliczu wyzwań w zakresie finansowania, 
zanim staną się powszechnie stosowanymi rozwiązaniami. Istniejące narzędzia (takie jak 
LGTT) nie są w stanie wspierać projektów innowacyjnych ze względu na podwyższony poziom 
ryzyka i wyzwania w zakresie przewidywania opłat za uruchomienie/korzystanie przez 
użytkowników.
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Poprawka 532
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także dywersyfikacji 
geograficznej w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 533
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także dywersyfikacji 
geograficznej pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi i regionami 
Unii.

Or. pt

Uzasadnienie

Dywersyfikacja sektorowa i geograficzna powinny uwzględniać regiony unijne, a także 
państwa członkowskie.
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Poprawka 534
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na podstawie dywersyfikacji sektorowej i 
terytorialnej zgodnie z art. 3 i 4, a także 
stopniowej dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. ro

Poprawka 535
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych sprzyjają 
dywersyfikacji sektorowej zgodnie z art. 3 
i 4, a także stopniowej dywersyfikacji 
geograficznej w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić lepsze kryteria wyboru projektów.

Poprawka 536
András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na podstawie stopnia rozwoju projektu i 
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 537
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i
sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

1. Działania wspierane za pomocą 
instrumentów finansowych sprzyjają
dywersyfikacji sektorowej zgodnie z art. 3 
i 4, a także stopniowej dywersyfikacji 
geograficznej w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 538
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działania wspierane za pomocą
instrumentów finansowych są wybierane 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” i

Działania kwalifikujące się do otrzymania 
pomocy w formie instrumentów 
finansowych zgodnie z art. 17 niniejszego 
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sprzyjają dywersyfikacji sektorowej 
zgodnie z art. 3 i 4, a także stopniowej 
dywersyfikacji geograficznej w 
poszczególnych państwach członkowskich.

rozporządzenia charakteryzują się 
dywersyfikacją sektorową i geograficzną 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, a także spełniają wszystkie 
poniższe kryteria:
a) realizują cele strategii „Europa 2020”;
b) stanowią europejską wartość dodaną;
c) zapewniają to, że konkurencja na rynku 
wewnętrznym nie zostanie zniekształcona;
d) wywołują efekt dźwigni/efekt 
mnożnikowy w odniesieniu do unijnej 
pomocy.

Or. pt

Poprawka 539
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instrumenty finansowe mają na celu 
zachowanie wartości aktywów 
przekazanych z budżetu UE. Mogą one 
generować zyski na akceptowalnym 
poziomie, aby sprostać oczekiwaniom 
pozostałych partnerów lub inwestorów.

3. Instrumenty finansowe mają na celu 
zachowanie wartości aktywów 
przekazanych z budżetu UE. Mogą one 
generować zyski na akceptowalnym 
poziomie bez powodowania uszczerbku 
dla realizacji zadań wspieranych w 
ramach niniejszego rozporządzenia lub
bez nakładania zobowiązań na budżet UE.

Or. en

Poprawka 540
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3



PE496.338v01-00 110/134 AM\912706PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instrumenty finansowe mają na celu 
zachowanie wartości aktywów 
przekazanych z budżetu UE. Mogą one 
generować zyski na akceptowalnym 
poziome, aby sprostać oczekiwaniom 
pozostałych partnerów lub inwestorów.

3. Instrumenty finansowe mają na celu 
zachowanie wartości aktywów 
przekazanych z budżetu UE.

Or. en

Poprawka 541
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instrumenty finansowe mogą być 
łączone z dotacjami finansowanymi z 
budżetu Unii, w tym także na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

4. Instrumenty finansowe mogą być 
łączone z dotacjami finansowanymi z 
budżetu Unii, w tym także na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i zgodnie z 
rozdziałem III. Dotacje przyznawane na 
podstawie niniejszego artykułu nie 
przekraczają 15% przydziałów dla 
każdego sektora zgodnie z art. 5.1.

Or. en

Poprawka 542
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instrumenty finansowe mogą być 
łączone z dotacjami finansowanymi z 
budżetu Unii, w tym także na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

4. Instrumenty finansowe mogą być 
łączone z dotacjami finansowanymi z 
budżetu Unii, w tym także na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem że jest to niezbędne dla 
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zapewnienia rentowności projektu.

Or. pt

Poprawka 543
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Programy prac mogą ustanawiać 
dodatkowe warunki zgodnie z określonymi 
potrzebami poszczególnych sektorów.

skreślony

Or. en

Poprawka 544
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje wieloletnie i roczne 
programy prac dla każdego sektora. 
Komisja może także przyjąć wieloletnie i 
roczne programy prac, które obejmują 
więcej niż jeden sektor. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 24 ust. 2.

1. Po zakończeniu procedury zaproszeń do 
składania wniosków zgodnie z art. 10 i 11,
Komisja przyjmuje wieloletnie i roczne 
programy prac dla każdego sektora. 
Komisja może także przyjąć wieloletnie i 
roczne programy prac, które obejmują 
więcej niż jeden sektor. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 24 ust. 2.

Or. en

Poprawka 545
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje wieloletnie i roczne 
programy prac dla każdego sektora. 
Komisja może także przyjąć wieloletnie i 
roczne programy prac, które obejmują 
więcej niż jeden sektor. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 24 ust. 2.

1. Komisja przyjmuje wieloletnie i roczne 
programy prac dla każdego sektora. 
Komisja może także przyjąć wieloletnie i 
roczne programy prac, które obejmują 
więcej niż jeden sektor. Przedmiotowe akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu prawo kontroli, wieloletnie i roczne programy 
prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 546
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wieloletnie programy prac podlegają 
przeglądowi przynajmniej w połowie 
okresu. W razie konieczności Komisja 
poddaje przeglądowi wieloletni program 
prac w drodze aktu wykonawczego. 
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 24 ust. 2.

2. Wieloletnie programy prac podlegają 
przeglądowi przynajmniej w połowie 
okresu. W razie konieczności Komisja 
poddaje przeglądowi wieloletni program 
prac w drodze aktu wykonawczego. 
Przedmiotowe akty delegowane przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 25 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu prawo kontroli, należy stosować procedurę 
aktów delegowanych.
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Poprawka 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienionych w części I 
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Wieloletni program prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienionych w części I 
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 548
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienionych w części I 
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienionych w części I 
załącznika do niniejszego rozporządzenia, 
w których procentowy udział środków 
przyznawanych mniej zanieczyszczającym 
rodzajom transportu wynosi co najmniej 
85% całkowitej kwoty budżetu 
przeznaczonego na transport.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne doprecyzowanie w celu zachowania spójności z zobowiązaniem UE, o którym 
mowa w białej księdze w sprawie transportu, dotyczącym zmniejszenia do 2020 r. poziomu 
emisji gazów cieplarnianych o 60% w stosunku do poziomów z 1990 r.
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Poprawka 549
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienionych w części I 
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienionych w części I 
załącznika do niniejszego rozporządzenia, 
w których procentowy udział środków 
przyznawanych mniej zanieczyszczającym 
rodzajom transportu wynosi co najmniej 
85% całkowitej kwoty budżetu 
przeznaczonego na transport.

Or. en

Uzasadnienie

UE zobowiązała się do zmniejszenia do 2020 r. poziomu emisji gazów cieplarnianych o 60%
w stosunku do poziomów z 1990 r. Jest to także jeden z głównych celów określonych w białej 
księdze z 2011 r. i należy to uwzględnić w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 550
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wymienionych w części I 
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Wieloletni program prac w dziedzinie 
transportu przyjmuje się dla:

- projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania wymienionych 
w części I załącznika do niniejszego 
rozporządzenia;
- projektów będących przedmiotem 
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wspólnego zainteresowania, które 
ułatwiają tworzenie sieci bazowej i 
korytarzy sieci bazowej.

Or. nl

Uzasadnienie

Korytarze sieci bazowej mają istotne znaczenie dla sieci TEN-T. Należy jednak umożliwić 
przyznawanie finansowania unijnego projektom niewymienionym w załączniku I; powinno się 
to, rzecz jasna, odbywać pod warunkiem, że projekty te wspierają tworzenie sieci bazowej i 
korytarzy sieci bazowej.

Poprawka 551
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota koperty finansowej mieści się w 
przedziale 80–85% zasobów budżetowych, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a).

Kwota koperty finansowej mieści się w 
przedziale 55% zasobów budżetowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a).

Or. en

Poprawka 552
Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwota koperty finansowej mieści się w 
przedziale 80–85% zasobów budżetowych, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a).

Kwota koperty finansowej mieści się w 
przedziale 50–55% zasobów budżetowych, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a).

Or. en
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Poprawka 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty wymienione w części I załącznika 
nie są wiążące dla państw członkowskich 
w odniesieniu do ich decyzji dotyczących 
programowania. Decyzja o realizacji tych 
projektów należy do kompetencji państw 
członkowskich i będzie zależeć od 
zdolności publicznego finansowania oraz 
od ich społeczno-ekonomicznej 
wykonalności zgodnie z przepisami art. 7 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T].

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zapewnienie tego, że państwa członkowskie nie będą 
zobowiązane do realizacji projektów wymienionych w wykazie wstępnie zatwierdzonych 
projektów w załączniku I, jeśli okaże się, że projekty te nie są ekonomicznie uzasadnione.
Wiele z tych projektów wciąż znajduje się na etapie planowania, a niniejsza poprawka 
umożliwia uwzględnienie na etapie ich realizacji zdolności państw członkowskich w zakresie 
finansowania publicznego.

Poprawka 554
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
energetyki i telekomunikacji zawierają 
wytyczne strategiczne dotyczące projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania i mogą obejmować 
konkretne projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

4. Wieloletnie programy prac w dziedzinie 
energetyki i telekomunikacji zawierają 
wytyczne strategiczne dotyczące projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.
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Or. pt

Poprawka 555
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Roczne sektorowe programy prac w 
dziedzinie transportu, energetyki i 
telekomunikacji przyjmuje się dla 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania nieujętych w 
programie wieloletnim.

5. Roczne sektorowe programy prac w 
dziedzinie transportu, energetyki i 
telekomunikacji przyjmuje się dla 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania nieujętych w 
programie wieloletnim przy jednoczesnym 
przestrzeganiu w sektorze transportu 
przepisu dotyczącego przyznawania co 
najmniej 85% dostępnych środków mniej 
zanieczyszczającym rodzajom transportu.

Or. en

Uzasadnienie

W rocznych programach prac warto utrzymać tę samą spójność działania przy przydzielaniu 
odsetka środków w sektorze transportu mniej zanieczyszczającym środkom transportu, jak 
zostało to określone w wieloletnich programach prac.

Poprawka 556
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja co roku publikuje tablicę 
wyników przedstawiającą postępy 
wszystkich projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
włączonych do instrumentu „Łącząc 
Europę”.
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Or. en

Poprawka 557
Claude Turmes
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 1, Komisja, ustanawiając 
wieloletnie i roczne, sektorowe programy 
prac, ustala kryteria selekcji i udzielania 
zamówień zgodne z celami i priorytetami 
określonymi:

6. Stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 1, Komisja, ustanawiając 
wieloletnie i roczne, sektorowe programy 
prac, ustala kryteria selekcji i udzielania 
zamówień zgodne z celami i priorytetami 
określonymi w art. 3 i 4 niniejszego 
rozporządzenia oraz:

Or. en

Poprawka 558
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 1, Komisja, ustanawiając 
wieloletnie i roczne, sektorowe programy 
prac, ustala kryteria selekcji i udzielania 
zamówień zgodne z celami i priorytetami 
określonymi:

6. Stanowiąc zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 1, Komisja, ustanawiając 
wieloletnie i roczne, sektorowe programy 
prac, ustala kryteria selekcji i udzielania 
zamówień zgodne z celami i priorytetami 
określonymi w art. 3 i 4 niniejszego 
rozporządzenia oraz w rozporządzeniu 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
TEN-T], (UE) nr XXX/2012 [wytyczne 
dotyczące transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej] lub (UE) nr XXX/2012 
[wytyczne INFSO]. Bierze się pod uwagę 
następujące czynniki:
a) poziom zaawansowania działania w 
ramach rozwoju projektu i etapów 
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przygotowawczych oraz racjonalność 
proponowanego wdrożenia;
b) efekt dźwigni wywołany przez wsparcie 
unijne w odniesieniu do inwestycji 
publicznych i prywatnych, a także 
jednolitego rynku;
c) potrzeba pokonania konkretnych 
przeszkód finansowych oraz brak 
finansowania rynkowego, co jest związane 
z charakterem lub pilnością projektu;
d) koszty i korzyści, w tym te natury 
gospodarczej i społecznej oraz dotyczące 
gazów cieplarnianych i/lub innych form 
oddziaływania na środowisko, a także 
dostępność;
e) wymiar transgraniczny oraz zdolność 
do ograniczenia lub wyeliminowania 
izolacji państw członkowskich w 
jakimkolwiek sektorze.

Or. pt

Poprawka 559
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla transportu – w rozporządzeniu (UE) 
nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące TEN-
T];

skreślona

Or. pt

Poprawka 560
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dla energetyki – w rozporządzeniu (UE) 
nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej sieci energetycznej];

skreślona

Or. pt

Poprawka 561
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dla telekomunikacji – w rozporządzeniu 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne INFSO];

skreślona

Or. pt

Poprawka 562
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Programy prac podlegają koordynacji 
w celu wykorzystania synergii między 
sektorami transportu, energetyki 
i telekomunikacji, w szczególności 
w takich obszarach jak inteligentne sieci 
energetyczne, mobilność elektryczna, 
inteligentne i zrównoważone systemy 
transportowe. Można organizować 
wielosektorowe zaproszenia do składania 
wniosków.

7. Programy prac podlegają koordynacji 
w celu wykorzystania synergii między 
sektorami transportu, energetyki 
i telekomunikacji, w szczególności 
w takich obszarach jak inteligentne sieci 
energetyczne, mobilność elektryczna (w 
tym pociągi, tramwaje, rowery elektryczne 
i samochody elektryczne), inteligentne 
i zrównoważone systemy transportowe. 
Można organizować wielosektorowe 
zaproszenia do składania wniosków.

Or. en
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Poprawka 563
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Artykuł 20 skreślony
Akty delegowane
Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 25 w celu uzupełnienia lub 
modyfikacji wykazów znajdujących się w 
załączniku.]

Or. en

Poprawka 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Artykuł 20 skreślony
Akty delegowane
Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 25 w celu uzupełnienia lub 
modyfikacji wykazów znajdujących się w 
załączniku.]

Or. en

Poprawka 565
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 25 w celu uzupełnienia lub 
modyfikacji wykazów znajdujących się w 
załączniku.]

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ważne decyzje muszą być podejmowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 566
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 25 w celu uzupełnienia lub 
modyfikacji wykazów znajdujących się w 
załączniku.]

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 25 w celu uzupełnienia lub 
modyfikacji wykazów znajdujących się w 
załączniku oraz przedstawiania 
wieloletniego i rocznego programu prac 
dla każdego sektora lub obejmującego 
więcej niż jeden sektor zgodnie z art. 17.]

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne odesłanie w związku z procedurą przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 567
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do projektów w sektorze 
transportu i energetyki państwa 
członkowskie prowadzą monitoring 
techniczny i kontrolę finansową działań w 
ścisłej współpracy z Komisją oraz 
poświadczają stan faktyczny i zgodność 
wydatków poniesionych z tytułu projektów 
lub części projektów. Państwa 
członkowskie mogą domagać się udziału 
Komisji w kontrolach przeprowadzanych 
na miejscu.

W odniesieniu do projektów w sektorze 
transportu i energetyki państwa 
członkowskie prowadzą monitoring 
techniczny i kontrolę finansową działań, w 
tym działań zapewniających stosowanie 
procedur konsultacji i zgodność z 
odnośnymi przepisami UE dotyczącymi 
środowiska i zmiany klimatu, w ścisłej 
współpracy z Komisją oraz poświadczają 
stan faktyczny i zgodność wydatków 
poniesionych z tytułu projektów lub części 
projektów. Państwa członkowskie mogą 
domagać się udziału Komisji w kontrolach 
przeprowadzanych na miejscu.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie etapy i zobowiązania przewidziane w każdym działaniu muszą być monitorowane 
przez państwo członkowskie.

Poprawka 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności w dziedzinie 
telekomunikacji krajowe organy 
regulacyjne dokładają wszelkich starań, 
aby zapewnić niezbędną pewność prawną i 
warunki inwestycyjne ułatwiające 
realizację projektów, którym przyznano 
unijną pomoc finansową na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Krajowe organy regulacyjne dokładają 
wszelkich starań, aby zapewnić niezbędną 
pewność prawną i warunki inwestycyjne 
ułatwiające realizację projektów, którym 
przyznano unijną pomoc finansową na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. pt
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Poprawka 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują Komisję 
w trybie ciągłym, w stosownych 
przypadkach poprzez interaktywne 
systemy informacji geograficznej i 
technicznej, które w odniesieniu do 
transeuropejskich sieci transportowych 
oznaczają TENtec, o postępach w realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania oraz 
inwestycjach poczynionych w tym celu, w 
tym o wielkości wsparcia przeznaczonego 
na realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu.

Państwa członkowskie informują Komisję 
w trybie ciągłym, w stosownych 
przypadkach poprzez interaktywne 
systemy informacji geograficznej i 
technicznej, które w odniesieniu do 
transeuropejskich sieci transportowych 
oznaczają TENtec, o postępach w realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania oraz 
inwestycjach poczynionych w tym celu, w 
tym o wielkości wsparcia przeznaczonego 
na realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu. TENtec jest publicznie i łatwo 
dostępna. Obejmuje ona właściwe dla 
danego projektu i aktualne informacje na 
temat form i kwot współfinansowania UE, 
a także postępów w realizacji każdego 
projektu.

Or. en

Poprawka 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują Komisję
w trybie ciągłym, w stosownych 
przypadkach poprzez interaktywne 
systemy informacji geograficznej i 
technicznej, które w odniesieniu do 
transeuropejskich sieci transportowych 
oznaczają TENtec, o postępach w realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania oraz 

Państwa członkowskie regularnie
informują Komisję, w stosownych 
przypadkach poprzez interaktywne 
systemy informacji geograficznej i 
technicznej, które w odniesieniu do 
transeuropejskich sieci transportowych 
oznaczają TENtec, o postępach w realizacji 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania oraz 



AM\912706PL.doc 125/134 PE496.338v01-00

PL

inwestycjach poczynionych w tym celu, w 
tym o wielkości wsparcia przeznaczonego 
na realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu.

inwestycjach poczynionych w tym celu, w 
tym o wielkości wsparcia przeznaczonego 
na realizację celów dotyczących zmiany 
klimatu.

Or. pt

Poprawka 571
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie niniejszego rozporządzenia 
finansuje się jedynie działania zgodne z 
prawem unijnym i odpowiadające celom 
właściwych polityk unijnych.

Na podstawie niniejszego rozporządzenia 
finansuje się jedynie działania zgodne z 
celami polityk unijnych i w ramach 
których beneficjenci i wykonawcy 
projektu przestrzegają zobowiązań 
określonych w prawodawstwie Unii i 
ustawodawstwie państwa członkowskiego 
lub państw członkowskich 
zaangażowanych w projekt, zwłaszcza
zobowiązań wynikających z prawa pracy, 
prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska.

Or. fr

Poprawka 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli projekt na dużą skalę nie jest 
zgodny z ogólnymi zasadami określonymi 
w art. 13a, nie może on otrzymać wsparcia 
ze środków instrumentu „Łącząc 
Europę”. Komisja umożliwia odnośnemu 
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państwu członkowskiemu dostosowanie 
projektu zgodnie z przedmiotowymi 
zasadami ogólnymi.

Or. de

Poprawka 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest wspierana przez komitet 
koordynujący instrument. Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

1. Komisja jest wspierana przez komitety 
koordynujące utworzone dla każdego z 
trzech sektorów objętych zakresem 
stosowania instrumentu – infrastruktury 
transportowej, energetycznej i 
informacyjno-komunikacyjnej. Komitety 
te są komitetami w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z koordynacją, o której mowa w poprawce autorstwa Oldřicha Vlasáka dotyczącej 
akapitu trzeciego i odnoszącej się do Komisji Europejskiej, sens art. 24 nie ulegnie zmianie.
Możliwe będzie przeprowadzenie przeglądu horyzontalnego, zachowanie spójności, a także 
potencjalne synergie. Z drugiej strony rzeczywiste rozdzielenie komitetu koordynacyjnego na 
trzy komitety sektorowe przyczyni się bardziej odpowiedniej współpracy z ministerstwami 
krajowymi, ponieważ ich działania skupiają się głównie na jednym z przedmiotowych 
sektorów.

Poprawka 574
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odniesienia do skreślony
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niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do art. 5 będzie mieć zastosowanie procedura przyjmowania aktów 
delegowanych.

Poprawka 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet zapewnia horyzontalny 
przegląd programów prac, o których mowa 
w art. 17, aby zapewnić spójność oraz 
rozpoznanie i wykorzystanie synergii 
między sektorami.

3. Komitety koordynują swoje działania w 
celu zapewnienia spójności i 
horyzontalnego przeglądu programów 
prac, o których mowa w art. 17 oraz aby 
zapewnić rozpoznanie i wykorzystanie 
synergii między sektorami.

Or. en

Poprawka 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet zapewnia horyzontalny 
przegląd programów prac określonych w 
art. 18, aby zapewnić spójność oraz 
rozpoznanie i wykorzystanie synergii 
między sektorami.

3. Komitet zapewnia horyzontalny 
przegląd programów prac określonych w 
art. 18, aby zapewnić ich spójność oraz 
rozpoznanie, wykorzystanie i ocenę 
synergii między sektorami.

Or. pt
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Poprawka 577
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 20, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 20 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie dwóch miesięcy 
od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem, że przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformują Komisję, że nie 
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zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne decyzje muszą być podejmowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 20, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
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równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 20 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie dwóch miesięcy 
od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem, że przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.

Or. en

Poprawka 579
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na okres siedmiu lat
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
zakończeniem siedmioletniego okresu.
Przekazanie uprawnień jest w sposób 
dorozumiany odnawiane na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się temu 
odnowieniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. ro
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Poprawka 580
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5 
ust. 3 i art. 20, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 581
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 
17 i 20, powierza się Komisji na okres 
obowiązywania wieloletnich ram 
finansowych przyjętych na lata 2014–
2020.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest odesłanie do odnośnych artykułów, a także do okresu, w którym KE jest 
uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka 582
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 20, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 i art. 20, może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

Or. en

Poprawka 583
Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w połowie 2018 r.
Komisja sporządza sprawozdanie z oceny 
na temat realizacji celów wszystkich 
środków (na poziomie wyników i 
skutków), skuteczności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej, 
pod kątem decyzji o przedłużeniu, 
modyfikacji lub zawieszeniu środków. W 
ocenie uwzględnia się ponadto kwestie 
uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności, dalszego znaczenia wszystkich 
celów, a także wkładu środków 
w realizację unijnych priorytetów w 
zakresie inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Uwzględnia się także wyniki 
oceny długoterminowych skutków 
poprzednich środków.

1. Nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 
r. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
oceny na temat realizacji celów wszystkich 
środków (na poziomie wyników i 
skutków), skuteczności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej, 
pod kątem decyzji o przedłużeniu, 
modyfikacji lub zawieszeniu środków. W 
ocenie uwzględnia się ponadto kwestie 
uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności, dalszego znaczenia wszystkich 
celów, a także wkładu środków 
w realizację unijnych priorytetów w 
zakresie inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Uwzględnia się także wyniki 
oceny długoterminowych skutków 
poprzednich środków.
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Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie z oceny musi być przedstawione w wyraźnie określonym terminie 
przypadającym w połowie okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 584
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przekazuje wnioski z tych ocen
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4. Komisja uzyskuje aprobatę Parlamentu 
Europejskiego w odniesieniu do wniosków
z tych ocen i przekazuje je Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Or. en

Poprawka 585
Michael Cramer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przekazuje wnioski z tych ocen
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4. Komisja przekazuje te oceny
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Or. en

Poprawka 586
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Beneficjenci oraz, w stosownych 
przypadkach, zainteresowane państwa 
członkowskie, dopilnowują, aby pomocy 
przyznanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia towarzyszyła odpowiednia 
promocja w celu poinformowania opinii 
publicznej o roli Unii w realizacji 
projektów.

1. Beneficjenci oraz, w stosownych 
przypadkach, zainteresowane państwa 
członkowskie, dopilnowują, aby pomocy 
przyznanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia towarzyszyła odpowiednia 
promocja i przejrzystość w celu 
poinformowania opinii publicznej o roli 
Unii w realizacji projektów.

Or. en

Poprawka 587
Philip Bradbourn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne dotyczące 
projektów i wyników instrumentu „Łącząc 
Europę”. Ponadto budżet przeznaczony na 
działania komunikacyjne na podstawie 
niniejszego rozporządzenia obejmuje także 
komunikację wewnętrzną dotyczącą 
priorytetów polityki unijnej.

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne dotyczące 
projektów i wyników instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie w ramach tego instrumentu nie powinno być wykorzystywane na komunikację 
dotyczącą priorytetów politycznych Unii. Nie jest to w żaden sposób istotne dla 
funkcjonowania i realizacji celów instrumentu „Łącząc Europę”.


