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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0665/2),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0374/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 
Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) W celu osiągnięcia inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu zgodnie z celami 
strategii „Europa 2020”1 Unia 
Europejska potrzebuje nowoczesnej i 
wysoce efektywnej infrastruktury, która 
przyczyni się do wzajemnego połączenia i 
integracji Unii oraz wszystkich jej 
regionów, zwłaszcza w dziedzinie 
transportu, energetyki i telekomunikacji.



PE491.110v02-00 6/73 PR\909973PL.doc

PL

Ta sieć wzajemnych połączeń powinna 
umożliwić usprawnienie swobodnego 
przepływu osób, towarów, kapitału i 
pomysłów, a w efekcie przyczynić się do 
podniesienia konkurencyjności społecznej 
gospodarki rynkowej oraz do walki ze 
zmianą klimatu.
__________________
1 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Europejska agenda 
cyfrowa”, COM(2010) 245 final/2 z 
26.8.2010.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Poprawka opiera się na poprzedniej wersji pkt 2 preambuły.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Ustanowienie instrumentu „Łącząc 
Europę” ma na celu przyspieszenie 
inwestycji w zakresie sieci 
transeuropejskich i przyciągnięcie 
funduszy zarówno z sektora publicznego, 
jak i prywatnego. W związku z tym 
instrument ten powinien umożliwić 
wykorzystanie w najlepszy sposób synergii
pomiędzy sektorami transportu, 
energetyki i telekomunikacji, co zwiększy 
skuteczność działań Unii i umożliwi 
optymalizację kosztów ich realizacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
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sposób. Poprawka opiera się na poprzednich wersjach pkt 1 i 3 preambuły.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 2.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

bardziej energooszczędnych rodzajów 
transportu. W związku z tym określa one 
następujące cele polityki TEN-T: do 2030 
r. 30% drogowego transportu towarów na 
odległość powyżej 300 km należy 
przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 
2050 r. powinno to być ponad 50%; do 
2030 r. powinno nastąpić trzykrotne 
wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych 
prędkości, a do 2050 r. większość ruchu 
pasażerskiego na średnie odległości 
powinna odbywać się koleją; do 2050 r. 
wszystkie porty lotnicze należące do sieci 
bazowej powinny zostać połączone z siecią 
kolejową; wszystkie porty morskie 
powinny zostać połączone z systemem 
kolejowego transportu towarów oraz, 
w miarę możliwości, z systemem 
transportu śródlądowego.

Or. fr

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) Parlament Europejski w swojej 
rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
zrównoważonej przyszłości transportu 
podkreśla, że skuteczna polityka 
transportowa wymaga odpowiednich ram 
finansowych odpowiadających 
pojawiającym się wyzwaniom i w związku 
z tym należy zwiększyć obecnie dostępne 
zasoby w zakresie transportu i mobilności
w poszczególnych liniach budżetowych 
obejmujących te dziedziny; Parlament 
Europejski uznał także za konieczne 
ustanowienie instrumentu mającego na 
celu koordynację i optymalizację
korzystania z różnych źródeł finansowania 
transportu oraz wszystkich środków i 
mechanizmów finansowych dostępnych 
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gwarancje. na szczeblu unijnym.

Or. fr

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Na podstawie analiz planów państw 
członkowskich dotyczące infrastruktury 
transportowej Komisja ocenia, że potrzeby 
inwestycyjne w transporcie wynoszą 500 
mld EUR dla całej sieci TEN-T w latach 
2014-2020, z czego około 250 mld EUR 
będzie musiało zostać zainwestowanych 
w sieć bazową TEN-T.

Or. fr

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce podkreśla się znaczenie skoncentrowania unijnego wsparcia na 
projektach, które mogą mieć prawdziwą wartość dodaną. Sprawozdawcy włączają ten 
fragment jako nowy punkt preambuły (zob. poprawkę nr 19).

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że projekt „Europeana” należy do tego typu usług publicznych, które 
mają otrzymywać wsparcie finansowe na mocy niniejszego rozporządzenia (i to na poziomie 
współfinansowania wynoszącym 100%), należy umieścić o nim wzmiankę w tym punkcie 
preambuły.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Instrumenty finansowe wdrażane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny odpowiadać zasadom podanym 
w Tytule VIII rozporządzenia (UE) nr 
XXX/2012 [nowe rozporządzenie 

skreślony
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finansowe] i w akcie delegowanym, 
a także najlepszym praktykom 
stosowanym w odniesieniu do 
instrumentów finansowych.

Or. xm

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 18.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 13.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) Nawet jeżeli dużą część inwestycji 
w ramach strategii „Europa 2020” można 
zrealizować przy pomocy środków 
rynkowych i prawnych, wyzwanie 
finansowe wymaga interwencji publicznej 
i wsparcia unijnego w formie dotacji 
i innowacyjnych instrumentów 
finansowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 14.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W celu optymalizacji wykorzystania 
unijnych środków budżetowych w postaci 
dotacji należy je zarezerwować dla 
projektów, które generują niewielkie zyski 
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lub nie generują ich wcale.

Or. fr

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 10.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Instrumenty finansowe powinny być 
wykorzystywane w celu zaspokojenia 
określonych potrzeb rynkowych, zgodnie 
z celami instrumentu „Łącząc Europę”, 
i nie powinny wypierać finansowania 
prywatnego. Przed podjęciem decyzji 
o zastosowaniu instrumentów 
finansowych Komisja przeprowadza ocenę 
ex ante takich instrumentów w celu 
sprawdzenia, czy zachodzi sytuacja 
niewystarczającego poziomu 
inwestycyjnego oraz czy przedmiotowy 
instrument nie wpłynie na zniekształcenie 
rynku. Projekt finansowany ze środków 
innowacyjnego instrumentu finansowego 
powinien ponadto charakteryzować się 
unijną wartością dodaną, przyczyniać się 
do osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”, wywoływać efekt dźwigni w 
budżecie unijnym, eliminować wszelkie 
zakłócenia konkurencji, a jego 
rentowność powinna opierać się na 
generowanych dochodach.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 11.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W strategii „Europa 2020” Komisja 
zobowiązała się zmobilizować unijne 
instrumenty finansowe jako część spójnej 
strategii finansowe łączącej unijne oraz 
krajowe fundusze publiczne i prywatne na 
rzecz rozwoju infrastruktury. Wynika to 
z faktu, że w wielu przypadkach kwestie 

skreślony
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związane z niewystarczającym poziomem 
inwestycji oraz niedoskonałością rynku 
można rozwiązać skuteczniej za pomocą 
instrumentów finansowych, a nie dotacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 14.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Instrument „Łącząc Europę” powinien 
zaproponować instrumenty finansowe 
promujące zasadniczy udział inwestorów 
prywatnych i instytucji finansowych 
w inwestycjach infrastrukturalnych. Aby 
uczynić instrumenty finansowe 
dostatecznie atrakcyjnymi dla sektora 
prywatnego, należy przy ich projektowaniu 
i wdrażaniu mieć na uwadze uproszczenie i 
ograniczenie procedur administracyjnych, 
a jednocześnie zagwarantowanie 
odpowiedniego poziomu elastyczności w 
celu sprostania określonym potrzebom 
finansowym w sposób elastyczny.
Instrumenty te powinny być 
zaprojektowane w oparciu o doświadczenie 
zdobyte podczas realizacji instrumentów 
finansowych objętych wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2007-2013, takich jak 
gwarancje finansowe dla projektów TEN-T 
(LGTT), mechanizm finansowania oparty 
na podziale ryzyka (RSFF) oraz europejski 
fundusz na rzecz energii, zmiany klimatu 
i infrastruktury 2020 („fundusz 
Marguerite”).

(37) Instrument „Łącząc Europę” powinien 
zaproponować instrumenty finansowe 
promujące zasadniczy udział inwestorów 
prywatnych i instytucji finansowych 
w inwestycjach infrastrukturalnych, co 
wywoła efekt dźwigni w budżecie unijnym.
Aby uczynić instrumenty finansowe 
dostatecznie atrakcyjnymi dla sektora 
prywatnego, należy przy ich projektowaniu 
i wdrażaniu mieć na uwadze uproszczenie i 
ograniczenie procedur administracyjnych, 
a jednocześnie zagwarantowanie 
odpowiedniego poziomu elastyczności w 
celu sprostania określonym potrzebom 
finansowym w sposób elastyczny.
Instrumenty te powinny być 
zaprojektowane w oparciu o doświadczenie 
zdobyte podczas realizacji instrumentów 
finansowych objętych wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2007-2013, takich jak 
gwarancje finansowe dla projektów TEN-T 
(LGTT), mechanizm finansowania oparty 
na podziale ryzyka (RSFF), europejski 
fundusz na rzecz energii, zmiany klimatu i 
infrastruktury 2020 („fundusz Marguerite”)
oraz faza pilotażowa obligacji 
projektowych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Faza pilotażowa obligacji projektowych przypadnie na lata 2012–2013. Chodzi o 
zaspokojenie potrzeb w zakresie finansowania krótkoterminowego i jednoczesne umożliwienie 
udoskonalenia tego instrumentu w perspektywie jego wdrożenia w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”. Wydaje się więc słuszne, aby umieścić w tym miejscu wzmiankę o tej 
inicjatywie, ponieważ faza pilotażowa wzbogaci europejskie doświadczenie zdobyte w 
dziedzinie instrumentów finansowych przeznaczonych na cele infrastrukturalne.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Instrumenty finansowe wdrażane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny odpowiadać zasadom podanym 
w Tytule VIII rozporządzenia (UE) nr 
XXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe] i w akcie delegowanym, 
a także najlepszym praktykom 
stosowanym w odniesieniu do 
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instrumentów finansowych1.
__________________
1 COM(2011)XXX, Ramy instrumentów 
finansowych nowej generacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeformułowanie wniosku Komisji w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. Zob. poprawkę nr 9.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Biorąc pod uwagę ograniczony 
charakter zasobów dostępnych na 
szczeblu UE, konieczne jest 
skoncentrowanie się na najważniejszych 
elementach o najwyższej wartości dodanej 
dla Europy, aby osiągnąć pożądane 
skutki. W sektorze transportu wsparcie 
Unii powinno zatem zostać skierowane na 
potrzeby sieci bazowej (w szczególności 
korytarzy sieci bazowej) i projekty będące
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie systemów zarządzania 
ruchem. W sektorze energetyki pomoc 
finansowa powinna koncentrować się na 
ukończeniu tworzenia wewnętrznego 
rynku energii, co zapewni bezpieczeństwo 
dostaw i przyciągnie inwestorów 
prywatnych. W sektorze telekomunikacji 
pomoc finansowa powinna być 
skierowana przede wszystkim na projekty, 
które będą generować popyt na 
korzystanie z usług sieci 
szerokopasmowych, w tym budowanie 
europejskiej infrastruktury usług 
cyfrowych, które z kolei będą pobudzać 
inwestycje w zakresie wdrażania sieci 
szerokopasmowych.
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Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawkę nr 6 dotyczącą pkt 11 preambuły. Skoncentrowanie zasobów na projektach o 
wysokiej wartości dodanej musi dotyczyć wszystkich trzech sektorów.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42b) W sektorze energetyki istotna część 
planowanych środków budżetowych 
powinna być przyznawana w formie 
instrumentów finansowych. Projekty 
będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w sektorze 
telekomunikacji powinny być uprawnione 
do otrzymania unijnego wsparcia 
finansowego w postaci dotacji na usługi 
ogólne i priorytety horyzontalne, w tym 
działania na rzecz wspierania programów, 
oraz w postaci dotacji i zamówień na 
platformy usług podstawowych. Działania 
w obszarze wdrażania sieci 
szerokopasmowych, w tym działania 
generujące popyt na korzystanie z tych 
sieci, powinny być uprawnione do 
otrzymania unijnego wsparcia 
finansowego w postaci instrumentów 
finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na specyfikę sektorów energetyki i telekomunikacji oraz w celu uniknięcia zaburzeń 
na rynku i w celu najbardziej opłacalnego wykorzystania funduszy unijnych przy najwyższym 
poziomie efektu dźwigni wsparcie finansowe powinno w dużej mierze opierać się na 
instrumentach finansowych.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i zakres stosowania

Or. fr

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
instrument „Łącząc Europę” oraz określa 
warunki, metody i procedury finansowania 
ze środków unijnych sieci 
transeuropejskich, a także zasoby 
udostępnione w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020 oraz 
instrumenty służące zarządzaniu tymi 
zasobami, w celu wspierania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
infrastruktury transportowej, energetycznej 
i telekomunikacyjnej.
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy szczegółowo określić zakres stosowania niniejszego rozporządzenia i wyraźnie 
zaznaczyć w nim jego związek z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020, a także 
jego rolę w ustalaniu budżetu przyznanego sieciom transeuropejskim w dziedzinie transportu, 
energetyki i ICT.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „państwo sąsiadujące” oznacza 
państwo objęte europejską polityką 
sąsiedztwa, w tym partnerstwem 
strategicznym, polityką rozszerzenia, 
Europejskim Obszarem Gospodarczym 
lub Europejskim Stowarzyszeniem 
Wolnego Handlu;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby tekst rozporządzenia był bardziej jasny pod względem prawnym, należy zdefiniować te 
pojęcia, dostosowując ich definicję do tej zawartej w wytycznych dotyczących TEN-T.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „państwo trzecie” oznacza dowolne 
państwo sąsiadujące oraz każde inne 
państwo, z którym Unia może 
współpracować, aby osiągnąć cele 
stanowiące przedmiot niniejszego 
rozporządzenia;

Or. fr
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Uzasadnienie

Aby tekst rozporządzenia był bardziej jasny pod względem prawnym, należy zdefiniować te 
pojęcia, dostosowując ich definicję do tej zawartej w wytycznych dotyczących TEN-T.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „prace studyjne” oznaczają działania 
niezbędne do przygotowania realizacji 
projektu, w tym analizy przygotowawcze, 
studia wykonalności, analizy oceniające, 
testy i analizy zatwierdzające, także w 
postaci oprogramowania, oraz wszelkie 
inne środki wsparcia technicznego, w tym 
wstępne działania zmierzające do pełnego 
zdefiniowania i opracowania projektu oraz 
podjęcia decyzji o jego finansowaniu, takie 
jak rozpoznanie danego terenu i 
przygotowanie pakietu finansowego;

(4) „prace studyjne” oznaczają działania 
niezbędne do przygotowania realizacji 
projektu, w tym analizy przygotowawcze, 
tworzenie map infrastruktury, studia 
wykonalności, analizy oceniające, testy i 
analizy zatwierdzające, także w postaci 
oprogramowania, oraz wszelkie inne środki 
wsparcia technicznego, w tym wstępne 
działania zmierzające do pełnego 
zdefiniowania i opracowania projektu oraz 
podjęcia decyzji o jego finansowaniu, takie 
jak rozpoznanie danego terenu i 
przygotowanie pakietu finansowego;

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie map infrastruktury, a zwłaszcza map infrastruktury sieci szerokopasmowych, musi 
zostać włączone do powyższej definicji „prac studyjnych”, na które otrzymuje się 
finansowanie w postaci dotacji.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „działania wspierające program” 
oznaczają środki towarzyszące niezbędne 
do realizacji instrumentu „Łącząc Europę” 
oraz szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do poszczególnych 
sektorów, takie jak usługi (mianowicie 
pomoc techniczna), a także analizy 

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

zakresie inżynierii finansowej), a także 
analizy przygotowawcze, studia 
wykonalności, czynności związane z 
monitorowaniem, kontrolą audytem i 
oceną, które są wymagane w celu 
ułatwienia przygotowania projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania zwłaszcza w państwach 
objętych polityką spójności, które to 
projekty mają uzyskać finansowanie na 
mocy niniejszego rozporządzenia lub na 
rynku finansowym, lub bezpośrednio 
wymagane do zarządzania instrumentem 
„Łącząc Europę” oraz realizacji jego 
celów. Są to w szczególności analizy, 
spotkania, informacje, tworzenie map 
infrastruktury, działania w zakresie 
rozpowszechniania informacji, 
podnoszenia świadomości i komunikacji 
oraz działania wspólne, wydatki związane 
z sieciami IT skupiające się na wymianie 
informacji na temat instrumentu, wraz z 
pozostałymi wydatkami ponoszonymi 
przez Komisję na pomoc techniczną i 
administracyjną, która może być niezbędna 
do celów zarządzania instrumentem 
„Łącząc Europę” lub wdrożenia 
szczegółowych wytycznych odnoszących 
się do poszczególnych sektorów;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę dotyczącą art. 5 ust. 2. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania 
budżetu ustalonego na mocy niniejszego rozporządzenia należy na nowo zdefiniować 
działania wspierające program i wyraźnie zaznaczyć rolę Komisji w tym zakresie.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „działanie” oznacza wszelką 
działalność niezbędną do realizacji 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 

(6) „działanie” oznacza wszelką 
działalność niezbędną do realizacji 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
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zainteresowania, niezależną finansowo, 
technicznie lub czasowo;

zainteresowania, rozpoznawalną pod 
względem finansowym i technicznym oraz
ograniczoną czasowo;

Or. fr

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „instytucja wdrażająca” oznacza 
przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, 
bądź organ publiczny lub prywatny, 
wyznaczone przez beneficjenta będącego 
państwem członkowskim lub organizacją 
międzynarodową do realizacji działania. 
Beneficjent wyznacza instytucję 
wdrażającą na własną odpowiedzialność 
oraz, jeżeli wymagane jest udzielenie 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zamówień 
publicznych;

(9) „instytucja wdrażająca” oznacza 
przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, 
bądź organ publiczny lub prywatny, 
wyznaczone przez beneficjenta będącego 
państwem członkowskim lub organizacją 
międzynarodową do realizacji działania. 
Beneficjent wyznacza instytucję 
wdrażającą na własną odpowiedzialność 
oraz, jeżeli wymagane jest udzielenie 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami unijnymi w zakresie zamówień 
publicznych;

Or. fr

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „sieć bazowa” oznacza infrastrukturę 
transportową określoną w rozdziale II 
rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
(wytyczne dotyczące TEN-T);

Or. fr

Uzasadnienie

Aby tekst rozporządzenia był bardziej jasny pod względem prawnym, należy zdefiniować te 
pojęcia, dostosowując ich definicję do tej zawartej w wytycznych dotyczących TEN-T.
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Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Problemy związane z zatorami wynikającymi z istnienia „wąskich gardeł” nie ograniczają się 
jedynie do sektora kolejowego ani do barier fizycznych. Problemy te mogą ponadto być 
rozwiązane nie tylko poprzez stworzenie nowej infrastruktury, lecz także poprzez gruntowną 
modernizację już istniejącej infrastruktury. Należy zatem poszerzyć powyższą definicję, tym 
bardziej że kryterium to pociąga za sobą dodatkowe finansowanie w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) „synergia między sektorami”
oznacza istnienie podobnych lub 
wzajemnie się uzupełniających interesów i 
celów pomiędzy działaniami 
prowadzonymi w co najmniej dwóch z 
trzech sektorów objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
(transport, energetyka, telekomunikacja), 
co umożliwia optymalizację kosztów i/lub 
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wyników dzięki wspólnemu wykorzystaniu 
środków finansowych, technicznych i/lub 
ludzkich;

Or. fr

Uzasadnienie

Jedną z głównych innowacji instrumentu „Łącząc Europę” jest stworzenie instrumentu 
wspólnego finansowania trzech sektorów – transportu, energetyki, telekomunikacji – które 
obecnie finansowane są oddzielnie. Powodem proponowanego zbliżenia sposobów ich 
finansowania jest istnienie synergii pomiędzy tymi sektorami, którą należy wykorzystać.
Należy bardziej uwypuklić znaczenie tej synergii i bardziej szczegółowo ją zdefiniować, 
ponieważ ma ona zasadnicze znaczenie dla zrozumienia instrumentu „Łącząc Europę”.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 –akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) przyczynia się, zgodnie ze strategią 
„Europa 2020”, do inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez tworzenie 
nowoczesnych i wysoce efektywnych sieci 
transeuropejskich, przynosząc tym samym 
korzyści dla całej Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności na rynku 
światowym, spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w ramach 
jednolitego rynku oraz kreując bardziej 
sprzyjające inwestycjom publicznym i 
prywatnym otoczenie dzięki połączeniu 
instrumentów finansowych z bezpośrednim 
finansowaniem unijnym. Poziom realizacji 
tego celu będzie oceniany na podstawie 
wielkości udziału inwestycji publicznych i 
prywatnych w projektach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;



PR\909973PL.doc 27/73 PE491.110v02-00

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Wykorzystanie synergii pomiędzy sektorami musi stać się odrębnym celem ogólnym samym w 
sobie (zob. poprawki nr 32 i 35).

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zwiększa efektywność środków 
wdrożonych w ramach niniejszego 
rozporządzenia. Realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie uzyskanych 
przez Komisję korzyści skali na poziomie 
finansowym, technicznym i ludzkim w 
ramach zarządzania instrumentem oraz, w 
razie potrzeby, na podstawie całkowitej 
liczby projektów zrealizowanych z 
wykorzystaniem synergii pomiędzy 
sektorami.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wykorzystanie synergii pomiędzy sektorami transportu, energetyki i ICT leży u podstaw 
powstania niniejszego rozporządzenia, którego głównym celem jest promowanie optymalnego 
wykorzystania europejskich środków budżetowych. W związku z tym konieczne jest włączenie 
tej kwestii do celów ogólnych niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Transport rzeczny będzie w perspektywie długoterminowej przyczyniał się do 
zrównoważonego charakteru i efektywności transportu w takiej samej mierze jak sektor kolei.
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) optymalizacji integracji 
poszczególnych rodzajów transportu i ich 
wzajemnych połączeń. Realizacja tego celu 
będzie oceniana na podstawie liczby 
portów śródlądowych i morskich oraz
portów lotniczych połączonych z siecią 
kolejową, a także na podstawie liczby 
utworzonych multimodalnych platform 
logistycznych i autostrad morskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Interoperacyjność jest elementem mającym zasadnicze znaczenie dla właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W związku z tym należy ją potraktować jako odrębny 
cel sektorowy. (Zob. poprawkę nr 39).

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) optymalizacji interoperacyjności i 
bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów 
transportu. Realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie liczby kilometrów 
wyposażonych w inteligentne systemy 
transportu (ERTMS, RIS i ITS w sektorze 
transportu drogowego) oraz liczby 
kilometrów linii dostosowanych do 
europejskiego standardu nominalnej 
szerokości torów, a także stopnia 
wdrożenia systemów SESAR i VTMIS.

Or. fr

Uzasadnienie

Interoperacyjność jest elementem mającym zasadnicze znaczenie dla właściwego 
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funkcjonowania rynku wewnętrznego. W związku z tym należy ją potraktować jako odrębny 
cel sektorowy. To samo dotyczy bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów transportu, jeśli 
mają zostać osiągnięte cele określone w białej księdze transportu.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) pobudzaniu i generowaniu popytu na 
szybkie i ultraszybkie sieci 
szerokopasmowe poprzez promowanie 
wzajemnych połączeń i interoperacyjności 
krajowych usług publicznych 
świadczonych online, a także dostępu do 
takich sieci – realizacja tego celu będzie 
oceniana na podstawie odsetka obywateli i 
przedsiębiorstw korzystających z usług 
publicznych online oraz dostępności 
takich usług w wymiarze 
transgranicznym;
(ia) przyspieszeniu wdrożenia szybkich i 
ultraszybkich sieci szerokopasmowych 
oraz ich uruchomienia za pomocą 
instrumentów finansowych w celu 
zaspokojenia istniejącego i stale 
rosnącego popytu, w tym przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) –
realizacja tego celu będzie oceniana na 
podstawie poziomu pokrycia szybką i 
ultraszybką siecią szerokopasmową oraz na 
podstawie liczby gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do internetu 
szerokopasmowego o prędkości powyżej 
100 Mbps;

Or. en

Uzasadnienie

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
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which should be financed through financial instruments.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Treść tego podpunktu została uwzględniona w poprawce nr 40.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kopertę finansową dla realizacji 
instrumentu „Łącząc Europę” na lata 
2014–2020 ustala się na 
50 000 000 000 EUR1. 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 970 000 000 000 EUR do 
2020 r. Kopertę finansową dla realizacji 
instrumentu „Łącząc Europę” na lata 
2014–2020 ustala się na 
[50 000 000 000 EUR]1. Kwota ta podlega 
podziałowi między sektory, o których 
mowa w art. 3, w następujący sposób:

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 

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 
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korzystania z Funduszu Spójności; korzystania z Funduszu Spójności;
b) energetyka: 9 121 000 000 EUR; b) energetyka: [9 121 000 000] EUR;

c) telekomunikacja: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikacja: [9 185 000 000] EUR.
__________________ __________________
1 Wszystkie kwoty w cenach stałych z 
2011 r. Odpowiednie kwoty wyrażone w 
aktualnych cenach podano w ocenie 
skutków finansowych regulacji.

1 Ostateczna wysokość tej kwoty będzie 
znana po zawarciu porozumienia w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020. Wszystkie kwoty w 
cenach stałych z 2011 r. Odpowiednie 
kwoty wyrażone w aktualnych cenach 
podano w ocenie skutków finansowych 
regulacji.

Or. xm

Uzasadnienie

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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 

2. Koperta finansowa instrumentu „Łącząc 
Europę” obejmuje wydatki dotyczące:
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Komisję w związku z zarządzaniem 
programem.

a) działań mających na celu wspieranie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, które to 
działania określone są w art. 7 niniejszego 
rozporządzenia;
b) działań wspierających program, które 
określone są w art. 2 pkt 5 niniejszego 
rozporządzenia, w wysokości 1,5%;

Przydzielone środki finansowe mogą także 
obejmować koszty niezbędnej obsługi 
technicznej i administracyjnej, aby 
zapewnić przejście między programem a 
środkami przyjętymi na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 680/2007. W razie 
konieczności środki można wpisać do 
budżetu poza rok 2020 na pokrycie 
podobnych wydatków, aby umożliwić 
zarządzanie działaniami, które nie zostały 
jeszcze zakończone przed dniem 31 
grudnia 2020 r.

c) koszty niezbędnej obsługi technicznej i 
administracyjnej, aby zapewnić przejście 
między programem a środkami przyjętymi 
na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
680/2007.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest przeformułowanie tekstu w bardziej logiczny i zrozumiały 
sposób. W odniesieniu do nowej litery b): W celu zapewnienia większej jasności tekstu 
niniejszego rozporządzenia należy umieścić odwołanie do definicji działań wspierających 
program zawartej w art. 2 ust. 5 niniejszego rozporządzenia bez potrzeby ich ponownego 
definiowania w tym miejscu dokumentu. Działania wspierające program muszą ponadto 
otrzymywać minimalną część środków budżetowych przyznanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie tego, że Komisja będzie dysponować 
wystarczającymi środkami na pomoc techniczną dla państw objętych polityką spójności.

Poprawka 44
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. 

3. W następstwie śródokresowej oceny 
zgodnie z art. 26 ust. 1 Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 25, aby
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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.

przenosić środki pomiędzy sektorami w 
ramach przydzielonych kwot zgodnie z ust. 
1, z wyjątkiem [10 000 000 000 EUR]1

przeniesionych z Funduszu Spójności na 
finansowanie projektów w sektorze 
transportu w państwach członkowskich 
uprawnionych do korzystania z Funduszu 
Spójności.

__________________
1 Ostateczna wysokość tej kwoty będzie 
znana po zawarciu porozumienia w 
sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020.

Or. xm

Uzasadnienie

Procedura przenoszenia środków, które będzie mogło zostać dokonane pomiędzy sektorami w 
połowie okresu finansowania, musi zostać doprecyzowana w sposób gwarantujący 
elastyczność z jednoczesnym zachowaniem demokratycznej kontroli sprawowanej przez 
Parlament Europejski.

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Roczne środki zatwierdzane są przez 
Parlament Europejski i Radę w granicach 
wieloletnich ram finansowych.

Or. fr

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W programach prac określa się formy 
dotacji, zamówień i instrumentów 
finansowych, które mogą być zastosowane 
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w odniesieniu do finansowania 
przedmiotowych działań.

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wdrażanie sieci szerokopasmowych 
finansowane jest wyłącznie za pomocą 
instrumentów finansowych. 80%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. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyfikę obu sektorów oraz w celu uniknięcia zaburzeń na rynku i w celu 
najbardziej opłacalnego wykorzystania funduszy unijnych przy najwyższym poziomie efektu 
dźwigni, wsparcie finansowe w dziedzinie energetyki powinno opierać się głównie na 
instrumentach finansowych, a w przypadku wdrażania sieci szerokopasmowych – wyłącznie 
na instrumentach finansowych.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może powierzyć częściową 
realizację instrumentu „Łącząc Europę” 
organom określonym w art. 55 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) XXXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe].

2. Komisja może powierzyć częściową 
realizację instrumentu „Łącząc Europę” 
organom określonym w art. 55 ust. 1 lit. a) 
i w art. 59 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [nowe rozporządzenie 
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finansowe], a zwłaszcza agencji 
wykonawczej TEN-T, dostosowując ją do 
potrzeb optymalnego i efektywnego 
zarządzania przedmiotowym 
instrumentem w odniesieniu do trzech 
sektorów.

Or. fr

Uzasadnienie

Przytoczone odesłanie dotyczy dawnego rozporządzenia finansowego. W celu zapewnienia 
spójności z innymi odesłaniami do rozporządzenia finansowego zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu właściwym rozwiązaniem jest umieszczenie odesłania do nowego 
rozporządzenia finansowego. Ponadto podczas dokonywania oceny konieczności powierzenia 
realizacji programu agencji wykonawczej Komisja powinna wziąć pod uwagę doświadczenie 
agencji wykonawczej TEN-T, która z powodzeniem zarządzała obecnym programem TEN-T.

Poprawka 49
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 zgodne z częścią 1 załącznika 
do niniejszego rozporządzenia;

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczony charakter dostępnych zasobów oraz cel w postaci utworzenia 
sieci bazowej do 2030 r., należy ograniczyć pomoc finansową w formie dotacji do działań 
określonych w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)
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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 utworzeniu sieci bazowej i muszą tym samym 
być uprawnione do uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 51
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;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczony charakter zasobów, należy ograniczyć pomoc finansową w 
formie dotacji do projektów przedstawiających rzeczywistą europejską wartość dodaną.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekty związane z transportem 
obejmujące odcinek transgraniczny lub 
część takiego odcinka kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej, 
jeżeli między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi lub między państwami 
członkowskimi a zainteresowanymi 

Projekty związane z transportem 
obejmujące odcinek transgraniczny lub 
część takiego odcinka kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej, 
jeżeli między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi lub między państwami 
członkowskimi a zainteresowanymi 
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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.

państwami trzecimi została zawarta 
pisemna umowa w sprawie ukończenia 
odcinka transgranicznego.

Or. fr

Poprawka 53
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. fr

Poprawka 54
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 
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 i dotacji 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
są następujące:

(a) projekty będące przedmiotem 
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wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej] kwalifikują 
się do otrzymania unijnego wsparcia 
finansowego w formie dotacji na prace 
studyjne;
(b) projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w pkt 1 i 2 
załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej], które w 
świetle planu operacyjnego i innych ocen 
przeprowadzonych zwłaszcza przez 
ewentualnych inwestorów lub 
kredytodawców są ekonomicznie 
uzasadnione, ale znajdują się tuż poniżej 
progu ryzyka decydującego o podjęciu 
decyzji inwestycyjnej, kwalifikują się do 
otrzymania unijnego wsparcia 
finansowego w formie instrumentów 
finansowych przeznaczonych na potrzeby 
robót;
(c) projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. a) - d) i 
pkt 2 załącznika II do rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej] kwalifikują 
się do otrzymania unijnego wsparcia 
finansowego w formie dotacji na roboty, 
jeśli spełnią wszystkie z poniższych 
kryteriów:
(i) w świetle planu operacyjnego i innych 
ocen przeprowadzonych zwłaszcza przez 
potencjalnych inwestorów lub 
kredytodawców projekt nie jest 
ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie 
ekonomicznej zasadności projektu 
uwzględniana jest decyzja w sprawie 
zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzania 
(UE) nr XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej];
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(ii) projekt otrzymał decyzję o 
transgranicznej alokacji kosztów zgodnie 
z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej] lub, w 
przypadku projektów, które uzyskały 
zwolnienie zgodnie z art. 36 dyrektywy 
2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009, opinię od właściwych 
krajowych organów regulacyjnych i 
agencji w sprawie ekonomicznej 
zasadności projektu;
(iii) w sporządzonej dla konkretnego 
projektu analizie kosztów i korzyści 
zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej] 
przedstawiono dowody potwierdzające 
istnienie co najmniej jednego z poniższych 
znaczących pozytywnych efektów 
zewnętrznych:
– projekty promujące dalszą integrację 
wewnętrznego rynku energetycznego oraz 
interoperacyjności transgranicznych sieci 
elektroenergetycznych i gazowych za 
sprawą wzajemnych połączeń sieci państw 
członkowskich i usunięcia wewnętrznych 
barier, poprzez zwiększenie 
transgranicznej mocy przesyłowej w 
związku z zainstalowaną zdolnością 
produkcyjną lub poprzez zwiększone 
zaspokojenie popytu pomiędzy państwami 
członkowskimi dzięki wykorzystaniu
odwróconego przepływu gazu w 
połączeniach wzajemnych;
– projekty zwiększające bezpieczeństwo 
dostaw energii i/lub solidarność dzięki 
dywersyfikacji źródeł dostaw, 
dostarczające alternatywne elementy 
infrastruktury i szlaki przesyłowe, 
zwiększające zdolność magazynowania 
oraz zdolność zapobiegania zakłóceniom 
lub ograniczania ich, przeciwdziałające 
wyciekom energii ze źródeł odnawialnych 
spowodowanym brakiem 
transgranicznych połączeń lub poprzez 
zmniejszanie lub eliminowanie izolacji 



PR\909973PL.doc 41/73 PE491.110v02-00

PL

energetycznej państw członkowskich 
poprzez przyłączanie tych rynków do 
bardziej zdywersyfikowanych źródeł 
dostaw i/lub poprzez instalowanie 
mechanizmów umożliwiających 
odwrócony przepływ gazu w połączeniach 
wzajemnych;
– projekty przyczyniające się do 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska poprzez zapewnienie przesyłu 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych od miejsca wytworzenia do 
głównych miejsc jej poboru i 
magazynowania;
(d) projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania należące do 
kategorii określonych w pkt 1 lit. e) 
załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 
XXXX/2012 [wytyczne dotyczące 
infrastruktury energetycznej] kwalifikują 
się do otrzymania unijnego wsparcia 
finansowego w formie dotacji na roboty, 
jeśli nie są ekonomicznie uzasadnione 
zgodnie z lit. (c) ppkt (i) niniejszego 
artykułu i można dowieść, że w ich 
przypadku istnieje co najmniej jeden 
pozytywny efekt zewnętrzny, o którym 
mowa w lit. (c) ppkt (iii) niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W dziedzinie telekomunikacji wszystkie 
działania 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 tych 
sieci, kwalifikują się do otrzymania 
unijnego wsparcia finansowego w postaci 
instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyfikę sektora telekomunikacji oraz w celu uniknięcia zaburzeń na 
rynku i w celu najbardziej opłacalnego wykorzystania funduszy unijnych przy najwyższym 
poziomie efektu dźwigni, wsparcie finansowe w obszarze wdrażania sieci szerokopasmowych 
powinno opierać się głównie na instrumentach finansowych.

Poprawka 56
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) i wymienione w części 
IV załącznika kwalifikują się do 
otrzymania unijnej pomocy finansowej na 
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podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku Komisji dla każdego sektora określono różne kryteria kwalifikowalności do 
otrzymania unijnego wsparcia finansowego, co utrudnia sfinansowanie działania 
wykazującego potencjalną synergię międzysektorową. W celu stworzenia większych zachęt dla 
projektów odznaczających się synergią pomiędzy sektorami transportu, telekomunikacji i 
energetyki wprowadzono nową kategorię kwalifikowalności, a także nowy załącznik 
zawierający wstępnie zatwierdzony wykaz projektów.

Poprawka 57
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.

Programy prac, o których mowa w art. 17 
niniejszego rozporządzenia, określają 
formy dotacji, które mogą być zastosowane 
w odniesieniu do finansowania 
przedmiotowych działań.

Or. fr

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W razie konieczności realizacji celów 
danego projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, państwa 
trzecie i podmioty ustanowione w 
państwach trzecich mogą uczestniczyć w 
działaniach służących realizacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

4. W razie konieczności realizacji celów 
danego projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania i w 
przypadkach należycie uzasadnionych, 
państwa trzecie i podmioty ustanowione w 
państwach trzecich mogą uczestniczyć w 
działaniach służących realizacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, zwłaszcza tych 
dotyczących dywersyfikacji źródeł dostaw 
oraz ich bezpieczeństwa w sektorze 
energetyki.
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Or. en

Poprawka 59
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 w 
formie dotacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to konieczne dla realizacji celów 
danego projektu będącego przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, i po 
stwierdzeniu braku możliwości 
kontynuowania działania z 
wykorzystaniem innych form pomocy 
finansowej przewidzianych w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” lub innych 
programów unijnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczony charakter zasobów, należy do minimum ograniczyć pomoc 
finansową w formie dotacji dla projektów wdrażanych w Unii.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie konieczności bardziej skutecznego 
wykonania odpowiednich działań 
służących realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w państwach trzecich zgodnie z 
rozporządzeniami (UE) nr XXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], (UE) nr 
XXX/2012 [wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej] oraz (UE) nr XXX/2012 
[wytyczne INFSO], finansowanie na 

skreślony
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podstawie niniejszego rozporządzenia 
może być łączone z finansowaniem 
objętym innymi stosownymi 
rozporządzeniami unijnymi. W takim 
przypadku Komisja może podjąć decyzję, 
w formie aktu wykonawczego, o jednym 
obowiązującym zestawie przepisów 
dotyczących realizacji działań.

Or. fr

Uzasadnienie

Ten przepis jest sprzeczny z regułą określoną w Traktatach, zgodnie z którą jeden projekt nie 
może być finansowany ze środków pochodzących z dwóch rodzajów dotacji unijnych.

Poprawka 61
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.

6. Wieloletnie i roczne programy prac, o 
których mowa w art. 17 niniejszego 
rozporządzenia, mogą określać dodatkowe, 
szczegółowe zasady składania wniosków.

Or. fr

Poprawka 62
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 
i dla działań zwiększających 
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interoperacyjność kolei;

Or. en

Uzasadnienie

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 63
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, a także 
rozwój portów morskich i śródlądowych 
oraz platform multimodalnych: wartość 
unijnej pomocy finansowej nie przekracza 
20% kosztów kwalifikowalnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze ograniczony charakter zasobów, należy ograniczyć pomoc finansową w 
formie dotacji do projektów przedstawiających rzeczywistą europejską wartość dodaną.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera (b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) poprawa dostępności infrastruktury 
transportowej dla osób 
niepełnosprawnych: wartość unijnej 
pomocy finansowej nie przekracza 10%.

Or. fr
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Uzasadnienie

W celu osiągnięcia celu dotyczącego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, o którym 
mowa w art. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia, należy wspierać działania służące 
ułatwieniu osobom niepełnosprawnym dostępu do infrastruktury transportowej.

Poprawka 65
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), składający się 
jednocześnie z instalacji naziemnych oraz 
systemów wbudowanych, rzeczne systemy 
informacyjne (RIS) oraz systemy 
monitoringu ruchu statków i informacji 
(VTMIS): wartość unijnej pomocy 
finansowej nie przekracza 50% kosztów 
kwalifikowalnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Inteligentne systemy transportowe odgrywają zasadniczą rolę dla osiągnięcia konkretnych 
celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Należy więc je w większym stopniu 
uwypuklić, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów transportu śródlądowego i morskiego.

Poprawka 66
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 i sieć bazowa, a 
także działania wspierające rozwój 
autostrad morskich oraz wdrożenie 
naziemnych elementów systemu SESAR: 
wartość unijnej pomocy finansowej nie
przekracza 20% kosztów 
kwalifikowalnych.
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Or. fr

Uzasadnienie

Systemy wbudowane związane z wdrożeniem systemu SESAR mogą otrzymać odpowiednie 
finansowanie od podmiotów rynkowych. Należy więc ograniczyć publiczne wsparcie 
finansowe jedynie do naziemnych elementów systemu.

Poprawka 67
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

Poprawka 68
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) stawki współfinansowania mogą zostać 
podniesione do maksymalnie 60% dla 
działań, które, w oparciu o elementy 
określone w art. 7 ust. 3 lit. (c) i (d), 
zapewniają wysoki poziom regionalnego i 
ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw lub 
zwiększają poziom solidarności w Unii i 
przyczyniają się do zrównoważonego 
rozwoju oraz ochrony środowiska.

Or. en
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Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 70
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:

(a) każde działanie charakteryzujące się 
synergią pomiędzy co najmniej dwoma 
sektorami objętymi zakresem stosowania 
instrumentu „Łącząc Europę” (transport, 
energetyka, telekomunikacja). Kwota 
unijnego wsparcia finansowego pochodzi 
z dotacji sektorowych, o których mowa w 
art. 5 ust. 1, proporcjonalnie do udziału 
każdego sektora w przedmiotowym 
działaniu.
(b) każde działanie przyczyniające się do 
osiągnięcia celów w w zakresie 
przeciwdziałania zmianie klimatu, 
podnoszących poziom odporności na 
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skutki zmiany klimatu lub ograniczających 
emisje gazów cieplarnianych.

Możliwość podniesienia stawek 
współfinansowania nie dotyczy stawek, o 
których mowa w art. 11.

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

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest doprecyzowanie kryteriów przyznawania i podniesienia o 10% stawki 
współfinansowania dla działań przeciwdziałających zmianie klimatu i dla działań 
charakteryzujących się synergią międzysektorową. W poprawce wyjaśnia się także, że 
wsparcie finansowe dla synergii pochodzić będzie z kopert finansowych każdego z 
zainteresowanych sektorów, aby zagwarantować uczciwy podział międzysektorowy zasobów 
finansowych.

Poprawka 71
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, 
dostępność środków budżetowych oraz 
konieczność maksymalnego zwiększenia 
efektu dźwigni finansowania unijnego.

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

Or. fr

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
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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 przestrzegającym alokacji 
krajowych 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 
największy możliwy priorytet nadaje się 
projektom przestrzegającym alokacji 
krajowych w ramach Funduszu Spójności.
Szczególną uwagę zwraca się na 
trudności, z którymi mogą się spotkać 
niektóre państwa członkowskie w zakresie 
technicznego opracowywania projektów, a 
także na zrównoważone rozmieszczenie 
geograficzne poszczególnych projektów.

Or. fr

Uzasadnienie

Zarezerwowanie kwoty 10 mld EUR w ramach Funduszu Spójności na projekty wdrażane w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” umożliwi zainteresowanym krajom pełne uczestnictwo 
w TEN-T. W ramach scentralizowanego zarządzania i poddawania projektów regułom 
konkurencji Komisja musi czuwać nad tym, aby państwa objęte polityką spójności otrzymały 
wymaganą pomoc techniczną i aby wyłonione projekty były równomiernie rozłożone pod 
względem geograficznym.

Poprawka 73
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 morskimi i śródlądowymi oraz
portami lotniczymi, rozwój platform 
multimodalnych i portów;

Or. fr
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Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera (c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) systemy zarządzania ruchem. (ii) systemy zarządzania ruchem (RIS, ITS 
w sektorze transportu drogowego, VTMIS 
i SESAR).

Or. fr

Poprawka 75
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 prace studyjne, 
których realizacji nie rozpoczęto w ciągu 
jednego roku od daty rozpoczęcia ustalonej 
w warunkach regulujących przyznanie 
pomocy i w ciągu dwóch lat od tej daty w 
przypadku wszystkich innych działań 
objętych pomocą finansową na podstawie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 76
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 

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 
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zakończona. zakończona, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionej sytuacji, gdy spowodowane 
jest to działaniem siły wyższej.

Or. fr

Poprawka 77
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. fr

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) mogą określać szczegółowe warunki, 
takie jak miejsce wykonywania zleconych 
zadań, w przypadkach odpowiednio 
uzasadnionych koniecznością realizacji 
celów działań oraz pod warunkiem, że 
warunki te nie naruszają zasad 
regulujących zamówienia publiczne;

(a) mogą określać szczegółowe warunki, 
takie jak miejsce wykonywania zleconych 
zadań, w przypadkach odpowiednio 
uzasadnionych koniecznością realizacji 
celów działań oraz pod warunkiem, że 
warunki te nie naruszają unijnych zasad 
regulujących zamówienia publiczne;

Or. fr
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Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instrumenty finansowe określone 
zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia 
(WE) nr XXXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe 2012] mogą być 
stosowane w celu ułatwienia dostępu do 
finansowania podmiotom prowadzącym 
działania służące realizacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, zgodnie z 
rozporządzeniami (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], (UE) nr 
XXX/2012 [wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej] oraz (UE) nr XXX/2012 
[wytyczne INFSO], a także realizacji ich 
celów. Instrumenty finansowe opierają się 
na ocenach ex-ante niedoskonałości 
rynku lub przypadków charakteryzujących 
się niewystarczającym poziomem 
inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych.

1. Instrumenty finansowe określone 
zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia 
(WE) nr XXXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe 2012] mogą być 
stosowane w celu ułatwienia dostępu do 
finansowania podmiotom prowadzącym 
działania służące realizacji projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, zgodnie z 
rozporządzeniami (UE) nr XXXX/2012 
[wytyczne dotyczące TEN-T], (UE) nr 
XXX/2012 [wytyczne dotyczące 
transeuropejskiej infrastruktury 
energetycznej] oraz (UE) nr XXX/2012 
[wytyczne INFSO], a także realizacji ich 
celów.

Or. fr

Uzasadnienie

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)

FI shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention; not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosowane mogą być następujące 
instrumenty finansowe:

3. Stosowane mogą być w szczególności
następujące instrumenty finansowe:

Or. fr

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wszelkie pozostałe instrumenty. (c) inne instrumenty finansowe, jeśli 
spełnione są następujące warunki:
– zgodność z rozporządzeniem (UE) nr 
XXXX/2012 [nowe rozporządzenie 
finansowe 2012]; oraz
– zgodność z celami niniejszego 
rozporządzenia.
Procedura ta może zostać wdrożona w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
25 niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

W trosce o należyte zarządzanie finansowe należy koniecznie szczegółowo określić warunki 
utworzenia instrumentu finansowego, którego nie przewiduje niniejsze rozporządzenie. To 
doprecyzowanie ma na celu zachowanie elastyczności niezbędnej w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczności gospodarczych i jednoczesne zapewnienie demokratycznej 
kontroli sprawowanej przez Parlament Europejski.

Poprawka 82
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 

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

17 niniejszego rozporządzenia są 
wybierane na zasadzie „kto pierwszy, ten 
lepszy” i charakteryzują się 
dywersyfikacją sektorową i geograficzną 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, a także spełniają wszystkie 
poniższe kryteria:
– realizują cele strategii „Europa 2020”;
– stanowią europejską wartość dodaną;
– zapewniają to, że konkurencja na rynku 
wewnętrznym nie zostanie zniekształcona;
– wywołują efekt dźwigni/mnożnika w 
odniesieniu do unijnej pomocy.

Or. xm

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia, państwa członkowskie oraz 
pozostali inwestorzy mogą przekazać 
dodatkowe środki w stosunku do środków 
uzyskanych dzięki instrumentom 
finansowym, pod warunkiem że Komisja 
wyrazi zgodę na zmianę kryteriów 
kwalifikowalności działań lub strategii 
inwestycyjnej instrumentu, która może 
okazać się konieczna dla wniesienia 
dodatkowych środków.

2. Unia, państwa członkowskie oraz 
pozostali inwestorzy mogą przekazać 
dodatkowe środki w stosunku do środków 
uzyskanych dzięki instrumentom 
finansowym, pod warunkiem że Komisja 
wyrazi na to zgodę.

Or. fr

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zachowanie wartości aktywów 
przekazanych z budżetu UE. Mogą one 
generować zyski bez powodowania 
uszczerbku dla realizacji zadań 
wspieranych w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 85
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 dla sektora 
transportu mogą być łączone z dotacjami 
finansowanymi z budżetu Unii, w tym 
także na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem, że te 
dotacje są niezbędne dla rentowności 
projektu.

Or. fr

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe], dochody i 
płatności wygenerowane za pośrednictwem 
danego instrumentu finansowego 
przydziela się do tego instrumentu. W 
przypadku instrumentów finansowych 
ustanowionych już w wieloletnich ramach 
finansowych obejmujących lata 2007–
2013 dochody i płatności wygenerowane w 
ramach transakcji rozpoczętych w tym 
okresie przydziela się na dany instrument 
finansowy na lata 2014–2020.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr XXXX/2012 [nowe 
rozporządzenie finansowe], dochody i 
płatności wygenerowane za pośrednictwem 
danego instrumentu finansowego 
przydziela się do tego instrumentu na 
okres obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. fr

Poprawka 87
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. Te 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. Te akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie 
z art. 25 niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

W ramach wieloletnich i rocznych programów prac Komisja może podejmować decyzje 
polityczne, które stanowią uzupełnienie niniejszego rozporządzenia. Z tego względu 
sprawozdawcy proponują, aby akty wykonawcze zastąpić aktami delegowanymi, gdyż 
pozwala to Parlamentowi Europejskiemu na sprawowanie lepszej kontroli nad tymi 
kwestiami.

Poprawka 88
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. Te 
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 delegowanego zgodnie 
z art. 25 niniejszego rozporządzenia.

Or. fr
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Uzasadnienie

W ramach wieloletnich i rocznych programów prac Komisja może podejmować decyzje 
polityczne, które stanowią uzupełnienie niniejszego rozporządzenia. Z tego względu 
sprawozdawcy proponują, aby akty wykonawcze zastąpić aktami delegowanymi, gdyż 
pozwala to Parlamentowi Europejskiemu na sprawowanie lepszej kontroli nad tymi 
kwestiami.

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W dziedzinie transportu co najmniej 
4–5% środków budżetowych, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), wykorzystuje 
się w formie innowacyjnych instrumentów 
finansowych.

Or. fr

Poprawka 90
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.

skreślony

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6
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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]. Wszystkie projekty 
ocenia się na podstawie następujących 
kryteriów:

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

(a) poziom zaawansowania działania w 
ramach rozwoju projektu i etapów 
przygotowawczych oraz racjonalność 
proponowanego wdrożenia;

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

(b) efekt dźwigni wywołany przez wsparcie 
unijne w odniesieniu do inwestycji 
publicznych i prywatnych, a także 
jednolitego rynku;

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

(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) dla transportu i energetyki: wymiar 
transgraniczny.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria wyboru powinny być wstępnie określone zgodnie z art. 5 obecnie obowiązującego 
rozporządzenia (nr 680/2007).
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Poprawka 92
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 lub wspólne prawa dostępu. 
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, 
inteligentne i zrównoważone systemy 
transportowe, wspólne prawa dostępu lub 
łączenie elementów infrastruktury. Można 
organizować wielosektorowe zaproszenia 
do składania wniosków z wykorzystaniem 
sektorowych dotacji finansowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1, 
proporcjonalnie do udziału każdego 
sektora w przedmiotowych działaniach.

Or. fr

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjenci dotacji oraz, w stosownych 
przypadkach w odniesieniu do 
instrumentów finansowych, 
zainteresowane instytucje finansowe 
otrzymują informacje na temat 
orientacyjnego harmonogramu zobowiązań 
dotyczących poszczególnych transz 
rocznych.

Beneficjenci dotacji, zainteresowane 
państwa członkowskie i Parlament 
Europejski oraz, w stosownych 
przypadkach w odniesieniu do 
instrumentów finansowych, 
zainteresowane instytucje finansowe 
otrzymują informacje na temat 
orientacyjnego harmonogramu zobowiązań 
dotyczących poszczególnych transz 
rocznych.

Or. fr



PE491.110v02-00 62/73 PR\909973PL.doc

PL

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, które nie zostały wykorzystane do 
końca roku budżetowego, na który zostały 
zapisane, zostają automatycznie 
przeniesione na kolejny rok.

Środki, które nie zostały wykorzystane do 
końca roku budżetowego, na który zostały 
zapisane, zostają automatycznie 
przeniesione na kolejny rok zgodnie z art. 
9 i 10 rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 
[nowe rozporządzenie finansowe].

Or. fr

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit drugi

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.

Państwa członkowskie prowadzą 
monitoring techniczny i kontrolę 
finansową projektów 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. fr

Uzasadnienie

W trosce o uproszczenie należy zharmonizować przepisy dotyczące odpowiedzialności państw 
członkowskich za trzy przedmiotowe sektory.

Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit trzeci
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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.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W trosce o uproszczenie należy zharmonizować przepisy dotyczące odpowiedzialności państw 
członkowskich za trzy przedmiotowe sektory.

Poprawka 97
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 każdego roku
informują Komisję 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.

Or. fr

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komitet zapewnia horyzontalny 
przegląd programów prac, o których mowa 
w art. 17, aby zapewnić spójność oraz 
rozpoznanie i wykorzystanie synergii 
między sektorami, oraz zwraca szczególną 
uwagę na zapewnienie równego podziału 
kopert finansowych każdego sektora w 
wielosektorowych zaproszeniach do 
składania wniosków i podczas ustalania 
stawek współfinansowania dla działań 
charakteryzujących się synergią pomiędzy 
sektorami. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zadaniem Komitetu powinno być także usiłowanie znalezienia odpowiednich rozwiązań w 
zakresie finansowania działań charakteryzujących się synergią międzysektorową oraz 
dotyczących wielosektorowych zaproszeń do składania wniosków.

Poprawka 99
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 na lata 2014–2020.

Or. fr

Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w połowie 2018 r. 1. Nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 
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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 
ramach oceny dokonuje się ponadto 
analizy możliwości uproszczenia, 
spójności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zgodności celów z potrzebami oraz wkładu
środków w realizację priorytetów Unii 
w zakresie inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Uwzględnia się 
także wyniki oceny długoterminowych 
skutków poprzednich środków.

r. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu 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 ramach oceny 
dokonuje się ponadto analizy możliwości 
uproszczenia, spójności wewnętrznej 
i zewnętrznej, zgodności celów 
z potrzebami oraz wkładu środków 
w realizację priorytetów Unii w zakresie 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Uwzględnia się także wyniki 
oceny długoterminowych skutków 
poprzednich środków.

Or. fr

Poprawka 101
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. fr
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Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – litera a) – Priorytety horyzontalne

Tekst proponowany przez Komisję

Innowacyjne zarządzanie i usługi Jednolita europejska przestrzeń powietrzna 
- SESAR

Innowacyjne zarządzanie i usługi
Systemy zarządzania ruchem drogowym, 
kolejowym i śródlądowym (ITS, ERTMS i 
RIS)

Innowacyjne zarządzanie i usługi Porty i porty lotnicze sieci bazowej

Poprawka

Innowacyjne zarządzanie i usługi Jednolita europejska przestrzeń powietrzna 
- SESAR

Innowacyjne zarządzanie i usługi
Systemy zarządzania ruchem drogowym, 
kolejowym i śródlądowym (ITS, ERTMS,
RIS i VTMIS)

Innowacyjne zarządzanie i usługi Porty i porty lotnicze sieci bazowej, 
autostrady morskie

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z tym, że autostrady morskie i VTMIS są kluczowymi elementami unijnego systemu 
transportowego, powinny one zostać włączone do priorytetów horyzontalnych.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część III a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykaz wstępnie ustalonych projektów charakteryzujących się synergią pomiędzy co 
najmniej dwoma sektorami objętymi zakresem stosowania instrumentu „Łącząc Europę”.
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Wdrażanie sieci dostarczającej czystą energię niebędącą paliwem kopalnym (np. energię 
elektryczną lub wodór) przeznaczoną dla środków transportu
Wdrażanie inteligentnych sieci poprzez wykorzystanie nowej lub istniejącej infrastruktury 
transportowej lub telekomunikacyjnej
Wykorzystanie infrastruktury transportowej (np. tuneli, mostów itp.) dla wdrażania nowych 
linii międzysystemowych, które zwiększają zdolność przesyłową energii elektrycznej, tworzą 
nowe korytarze gazowe lub sieci telekomunikacyjne.

Or. xm

Uzasadnienie

Ta poprawka powiązana jest z poprawką nr 56 dotyczącą art. 7 ust. 4a (nowego). W tym 
nowym załączniku zawarto wykaz wstępnie ustalonych „projektów dotyczących synergii” 
kwalifikujących się do otrzymania unijnej pomocy. Wykaz ten będzie wskazówką dla 
promotorów projektów, aby przedstawiać działania charakteryzujące się potencjalną 
synergią pomiędzy tymi trzema sektorami.
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UZASADNIENIE

Rozporządzenie dotyczące utworzenia instrumentu „Łącząc Europę” ma na celu:

– skoncentrowanie środków na projektach o europejskiej wartości dodanej w dziedzinie 
infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej w celu tworzenia 
zintegrowanych sieci europejskich gwarantujących równą i odznaczającą się wysokim 
poziomem efektywność tej infrastruktury na całym terytorium Unii;

– scentralizowanie, uproszczenie i uwarunkowanie przyznawania funduszy przydzielonych 
w ramach tego rozporządzenia na szczeblu unijnym z jednoczesnym wykorzystaniem synergii 
pomiędzy tymi trzema sektorami; 

– przemyślany podział środków pomiędzy pomoc bezpośrednią a udział nowych 
instrumentów finansowych angażujących rynek i oddzielających efektywność od unijnych 
środków pomocowych;

– lepszą integrację finansową, techniczną i operacyjną państw objętych polityką spójności 
poprzez włączenie części środków z instrumentu „Łącząc Europę” do programu Funduszu 
Spójności w dziedzinie transportu.

W czasie głębokiego kryzysu, który obecnie przeżywamy, dążenie do postępu gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego w Europie uzasadnia jednocześnie:

– środki przywracające równowagę budżetów publicznych;
– podniesienie konkurencyjności gospodarki europejskiej;
– powrót zrównoważonego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W tym kontekście sprawozdawcy zdecydowanie popierają przedmiotowe rozporządzenie, 
które ma na celu utworzenie instrumentu „Łącząc Europę” sprzyjającego w dużej mierze 
celowi dotyczącemu wzrostu i konkurencyjności w dziedzinie transportu, energetyki 
i telekomunikacji, a dzieje się to w trojaki sposób:

– po pierwsze dzięki wyposażeniu sektora inżynierii transportu publicznego w środki 
niezbędne do wdrożenia projektów infrastrukturalnych oraz zdynamizowaniu w ten sposób 
dużych sektorów gospodarki zarówno na etapie realizacji, jak i na etapie oddania do użytku 
i następnie utrzymania;

– po drugie dzięki pobudzeniu w tych sektorach badań naukowych, transferu 
technologicznego oraz rozwoju (finansowego i operacyjnego), które umożliwią Europie 
zachowanie statusu światowego lidera w tych dziedzinach;

– po trzecie dzięki wyposażeniu Unii Europejskiej w wytrzymałe, efektywne i niezawodne 
systemy transportowe, energetyczne i telekomunikacyjne, które przyczyniają się do światowej 
konkurencyjności jej gospodarki, harmonijnego i zintegrowanego funkcjonowania Unii, 
umożliwiając jej osiąganie coraz lepszych wyników gospodarczych, społecznych 
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i środowiskowych, a także do jej integralności terytorialnej.

Szacunkowe potrzeby inwestycyjne na okres do 2020 r. na terytorium Unii kształtują się 
następująco:
– 500 mld na transeuropejskie sieci transportowe, z czego 250 mld będzie musiało zostać 
przeznaczonych na wyeliminowanie „wąskich gardeł” i na stworzenie brakujących połączeń, 
zwłaszcza transgranicznych;
– 200 mld na transeuropejskie sieci energetyczne;
– 270 mld na wdrożenie sieci szerokopasmowych i platform usługowych.

Dotacja w wysokości 50 mld w ramach tego instrumentu oznaczać będzie zatem:
– przemyślany wybór infrastruktury na podstawie jej europejskiej wartości dodanej 
i spójności ze strategią „Europa 2020”;
– zoptymalizowane i skoordynowane zarządzanie instrumentem na szczeblu poszczególnych 
organów Unii Europejskiej;
– ścisłą współpracę z zaangażowanymi podmiotami (państwami członkowskimi, regionami, 
samorządami terytorialnymi, organizatorami projektów);
– współpracę pomiędzy samymi instytucjami UE (Komisją, Radą, Parlamentem);
– zwracanie szczególnej uwagi na kraje objęte polityką spójności, które mają ogromne 
potrzeby, a często dysponują ograniczonymi środkami;
– optymalny podział środków finansowych między klasyczne formy wsparcia a nowe 
instrumenty finansowe;

 dotacje powinny być stosowane jedynie w przypadku projektów, które przynoszą 
małe zyski lub nie przynoszą ich wcale, a stawki współfinansowania muszą być 
adekwatne do ustalonych celów i priorytetów, oczekiwań poszczególnych 
podmiotów oraz rynku, a także do charakteru podejmowanych działań;

 innowacyjne instrumenty finansowe powinny umożliwić wykorzystanie w znacznej 
mierze potencjału rynków z zachowaniem:
o interesów Unii, regularności i obiektywności działań,
o istotnego efektu dźwigni,
o braku zniekształceń konkurencji i zakłóceń na rynkach;

– włączenie przedmiotowego rozporządzenia do kolejnych wieloletnich ram finansowych 
z zachowaniem ścisłej koordynacji z innymi formami finansowania służącymi tym samym 
celom, a zwłaszcza z:

 ósmym programem ramowym w zakresie badań naukowych i rozwoju 
technologicznego („Horyzont 2020”),

 regionalnymi politykami spójności.

W tym kontekście sprawozdawcy są zdania, że programy wieloletnie i roczne powinny być 
przyjmowane w drodze aktów delegowanych. Parlament musi być w ten proces
zaangażowany, ponieważ w jego trakcie podejmowane są decyzje o charakterze politycznym 
(np. decyzje w sprawie konieczności publikowania zaproszeń do składania wniosków) oraz 
mogą być zatwierdzane specjalne przepisy uzupełniające dotyczące przedkładania projektów 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które to przepisy potencjalnie mogą 
zastąpić akt podstawowy. Ponadto w dziedzinach energetyki i telekomunikacji nie istnieje 
wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które mają zostać 
objęte finansowaniem, co stwarza ryzyko pozostawienia Komisji zbyt dużych uprawnień do 
podejmowania decyzji o charakterze uznaniowym.
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Trzy sektory objęte zakresem stosowania niniejszego instrumentu mają strategiczne znaczenie 
dla przyszłości Unii i jej obywateli.

I – W dziedzinie transportu

Transport jest dziedziną kluczową dla fizycznego połączenia wszystkich regionów Unii oraz 
umożliwienia mobilności osób i towarów, bez której nie jest możliwy żaden rozwój i od 
której zależy spójność terytorialna Unii. Należy także podkreślić, że poza polityką 
infrastrukturalną i jej wykorzystaniem każdy europejski sektor przemysłu opierający się na 
transporcie (np. przemysł samochodowy, lotniczy, kolejowy, kosmiczny, systemy 
transportowe) wciąż zajmuje pozycję światowego lidera i stanowi istotną część naszego 
potencjału gospodarczego.

Innym zasadniczym elementem charakteryzującym efektywne sieci transportowe jest ich 
wkład na rzecz rozwoju konkurencji. Już w 1993 r. Jacques Delors, pełniący wówczas funkcję 
przewodniczącego Komisji Europejskiej, poruszył tę kwestię w białej księdze w sprawie 
wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia1, szacując, że aby utworzyć 15 mln miejsc pracy 
i pobudzić wzrost gospodarczy, potrzeba nakładów w wysokości 220 mld ECU w dziedzinie
sieci transportowych2 aż do 2000 r., w tym 82 mld na projekty priorytetowe.

Dwadzieścia lat później i w sytuacji podobnego kryzysu gospodarczego Komisja proponuje 
dla sektora transportu kwotę o 50 mld niższą (31,7 mld EUR), podczas gdy liczba państw 
członkowskich Unii oraz jej potrzeby znacząco wzrosły.

Zdaniem sprawozdawców optymalna kwota, która wywołałaby oczekiwany efekt dźwigni 
w dziedzinie transportu, powinna wynosić co najmniej 10% szacowanych potrzeb 
(tj. 500 mld EUR na TEN-T do 2020 r.).
W celu rozwiązania problemu ograniczonych zasobów Komisja proponuje, aby zdecydowanie 
skoncentrować środki z instrumentu „Łącząc Europę” na tych projektach, które są 
wystarczająco zaawansowane, aby korzystać z finansowania podczas kolejnego okresu 
wieloletnich ram finansowych, przedstawiają wysoką unijną wartość dodaną oraz dotyczą 
kwestii horyzontalnych lub zrównoważonych rodzajów transportu, takich jak koleje czy 
wodny transport śródlądowy. W wykazie zawartym w załączniku określono już ograniczoną 
liczbę potencjalnych projektów, zwłaszcza tych dotyczących korytarzy transportowych, 
których finansowanie ma pochłonąć 85% dostępnych środków pieniężnych w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”. Zostanie jednak zachowany element konkurencji w ramach 
zaproszeń do składania wniosków, ponieważ dostępne środki finansowe nie wystarczą na 
sfinansowanie wszystkich projektów objętych wykazem umieszczonym w załączniku.

Sprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują wprowadzenie podejścia dającego pierwszeństwo 
korytarzom transportowym, co jest istotnym usprawnieniem zarządzania trzydziestoma 
obecnymi projektami priorytetowymi w ramach TEN-T, które zostały wyłonione w 2004 r. ze 
względu na ich duże znaczenie dla ruchu transgranicznego, spójności oraz celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Sprawozdawcy wyrażają poparcie (na tym etapie i jako punkt 

                                               
1 COM(93) 700.
2 1 ECU = 1 EUR (stan na dzień 1 stycznia 1999 r.).
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wyjścia) dla dziesięciu wstępnie określonych korytarzy i innych odcinków przedstawionych 
przez Komisję oraz proponują jedynie niewielką zmianę priorytetów horyzontalnych, która 
polega na uwzględnieniu w nich również „autostrad morskich”, aby ta koncepcja, a także 
usługi ITS w transporcie morskim, w dalszym ciągu stanowiły priorytet w ramach TEN-T. 
Ponadto w przypadku gdy Rada uzgodni znaczące zmniejszenie koperty finansowej, należy 
przeprowadzić istotny przegląd wykazu wstępnie zatwierdzonych projektów transportowych, 
o których mowa w części I załącznika.

Należy wreszcie zaznaczyć, że wykorzystanie części środków z Funduszu Spójności w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” w dziedzinie transportu powinno być postrzegane jako 
szansa dla zainteresowanych krajów. Pozwoli im to na lepsze połączenia z wielkimi sieciami 
europejskimi, a tym samym zwiększy konkurencyjność i integrację tych krajów w Unii 
Europejskiej. Konieczne jest jednak szczególne uwzględnienie sytuacji tych krajów, zarówno 
w kontekście finansowym, jak i operacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do zasady „środki 
niewykorzystane to środki stracone”. Za sprawą równoważenia pewnych słabości związanych 
ze zdolnościami administracyjnymi pomoc techniczna służąca wspieraniu inżynierii 
projektowej w krajach objętych polityką spójności powinna im umożliwić wykorzystanie 
w pełni potencjału instrumentu „Łącząc Europę”.

II – W dziedzinie energetyki

Rozwój infrastruktury jest warunkiem niezbędnym do realizacji szeregu istotnych wyzwań 
stojących przed Unią Europejską w najbliższych latach:

- Współzależność/niezależność oraz solidarność w dziedzinie dostaw energii do Unii 
(bezpieczeństwo, stabilność).

- Wdrożenie inteligentnych, bardziej efektywnych i energooszczędnych sieci.
- Rozwój nowych sieci energetycznych opartych na źródłach odnawialnych oraz ich 

połączenie z sieciami konwencjonalnymi.

W sektorze energetyki luka inwestycyjna szacowana na ponad 200 mld euro oraz opóźnienie 
w ukończeniu tworzenia rynku wewnętrznego stanowią główne przeszkody, które należy 
pokonać w ramach dążenia do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”. 

W związku z tym sprawozdawcy uważają, że osiągnięcie maksymalnego efektu dźwigni dla 
każdego euro zainwestowanego w infrastrukturę energetyczną stanowi najwyższą wartość 
instrumentu „Łącząc Europę”. Dlatego też wykorzystanie na szeroką skalę instrumentów 
finansowych przyniesie także dodatkowe korzyści za sprawą usprawnienia i przyciągnięcia 
finansowania z sektora prywatnego za pośrednictwem instrumentów rynkowych, które są 
warunkiem niezbędnym rozwoju infrastruktury w dobie trudności finansowych. 

Dotacje mogą i powinny być wykorzystywane jako ostateczne rozwiązanie w przypadku 
projektów priorytetowych, które nie są rentowne z ekonomicznego punktu widzenia, ale które 
niosą za sobą pozytywne efekty zewnętrzne bez powodowania zakłóceń na wciąż 
rozwijającym się rynku energetycznym i bez tworzenia sztucznej konkurencji z zasobami 
sektora prywatnego. 

Instrument „Łącząc Europę” będzie pełnił funkcję pomostu, którego rola polega na 
zlikwidowaniu sprzeczności pomiędzy potrzebami w zakresie nowej i zmodernizowanej 
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infrastruktury a celami energetyczno-klimatycznymi ustalonymi na 2020 r., pod warunkiem, 
że faza wdrażania tego instrumentu będzie się odbywać zgodnie z priorytetami.

III – W dziedzinie telekomunikacji

Wdrożenie sieci szerokopasmowych oparte na popycie na takie usługi musi stanowić 
strategiczny wybór służący ukończeniu tworzenia jednolitego rynku w obszarze informacji, 
komunikacji i technologii oraz osiągnięciu celów agendy cyfrowej.

W związku z tym należy nadać priorytetowy charakter utworzeniu europejskiej infrastruktury 
usług cyfrowych: transeuropejskie szybkie połączenia szkieletowe dla administracji 
publicznej, transgraniczne świadczenie usług w zakresie administracji elektronicznej 
(np. usługi w zakresie transgranicznych e-zamówień, e-sprawiedliwości czy e-zdrowia); 
umożliwienie dostępu do informacji sektora publicznego, w tym cyfrowych zasobów 
europejskiego dziedzictwa, data.eu oraz zasobów wielojęzycznych; bezpieczeństwo 
i zabezpieczenia (bezpieczniejszy internet oraz krytyczna infrastruktura usługowa), a także 
usługi w zakresie inteligentnej energetyki. 

Sprawozdawcy są zdania, że instrumenty finansowe powinny być jedynym mechanizmem 
finansującym wspieranie wdrażania sieci szerokopasmowych w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”. Instrumenty finansowe w porównaniu z dotacjami niosą z sobą wiele korzyści, 
w tym dużo wyższy poziom efektu dźwigni, a tym samym zdolność dotarcia do większej 
liczby gospodarstw domowych przy wykorzystaniu tych samych środków budżetowych. 
Publiczne programy wsparcia muszą, po ich zatwierdzeniu, koncentrować się na tworzeniu 
pozytywnych efektów zewnętrznych, takich jak: rozwój lokalnej/wiejskiej gospodarki, 
podnoszenie poziomu konkurencyjności oraz tworzenie miejsc pracy.

IV – Synergia

Sprawozdawcy z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji dotyczący jednego instrumentu 
obejmującego trzy sektory, ponieważ zmniejszy to wydatki administracyjne związane 
z zarządzaniem programem. Są jednak zdania, że potencjalna synergia pomiędzy sektorami 
energetyki, transportu i telekomunikacji powinna być w większym stopniu pobudzana. Aby 
bardziej zachęcić promotorów projektów do przedstawiania działań charakteryzujących się 
potencjalną synergią pomiędzy tymi trzema sektorami, sprawozdawcy proponują 
wprowadzenie konkretniejszych sformułowań dotyczących synergii, a zwłaszcza kryteriów 
kwalifikowalności, stawek współfinansowania, zarządzania i zasad finansowych. Nowy 
wykaz wstępnie zatwierdzonych projektów o potencjalnej synergii międzysektorowej 
przedstawiony jest w części IV załącznika. 

Podsumowując, sprawozdawcy są zdania, że instrument „Łącząc Europę” jest w stanie 
umożliwić – za sprawą przejrzystego, opartego na synergii, uproszczonego, 
scentralizowanego i wymagającego spełnienia określonych warunków zarządzania –
osiągnięcie maksymalnej efektywności unijnych metod finansowania służących 
najważniejszym priorytetom politycznym Unii w dziedzinie transportu, energetyki i ICT. 

Proponowane poprawki nie mają na celu dodania nowych elementów, ale raczej wyjaśnienie 
istniejącego tekstu, gdyż sprawozdawcy są zdania, że rozporządzenie w sprawie instrumentu 
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„Łącząc Europę” powinno być zwięzłe.

Podczas negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych sprawozdawcy będą 
zwracali szczególną uwagę na to, aby przedmiotowemu instrumentowi przyznano znaczące 
środki budżetowe i operacyjne. Zmniejszenie tych środków pozbawiłoby ten instrument 
potencjału i naraziło unijną politykę wzrostu i konkurencyjności na poważny uszczerbek.


