
AD\903303PL.doc PE480.661v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Kontroli Budżetowej

2011/0276(COD)

31.5.2012

OPINIA
Komisji Kontroli Budżetowej

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Derek Vaughan



PE480.661v02-00 2/34 AD\903303PL.doc

PL

PA_Legam



AD\903303PL.doc 3/34 PE480.661v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca pragnie podkreślić ważną kwestię. Wiele kwestii objętych rozporządzeniem w 
sprawie wspólnych przepisów (RWP) należy dostosować do rozporządzenia finansowego, 
które wciąż jest przedmiotem negocjacji. W związku z tym sprawozdawca woli na tym etapie 
nie zajmować się szczegółami. Chciałby jednak podkreślić, że poniższe obszary są istotne 
oraz że będzie trzeba zapewnić spójność, zwłaszcza w odniesieniu do następujących części 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP):

- Instrumenty finansowe (art. 32-40),
- Zasady kwalifikowalności (art. 55-60),
- Zarządzanie i kontrola, w tym akredytacja (art. 62-63 oraz 112-118),
- Rozliczanie rachunków i korekty finansowe (art. 75-77 oraz 128-140).

Sprawozdawca odnotował ponadto, że RWP jest podzielone na dwie części. „Wspólne 
przepisy” dotyczą zasad mających zastosowanie do wszystkich funduszy objętych 
rozporządzeniem (EFRR, EFS, Fundusz Spójności, EFRROW, EFMR), zaś w drugiej części 
ustanawia się „ogólne” zasady mające zastosowanie jedynie do funduszy strukturalnych 
(EFRR i EFS) oraz do Funduszu Spójności. 

Taka struktura oznacza, że wiele poprawek można umieścić albo w części dotyczącej 
„wspólnych” przepisów, albo w części „ogólnej”. Sprawozdawca postanowił wprowadzić 
poprawki o szerokim zakresie do części wspólnej, zmieniając część ogólną bardziej 
szczegółowymi propozycjami. Przykładami poprawek o szerokim zakresie są poprawki do 
artykułów 62, 74 czy 77. Przykładami poprawek o charakterze bardziej szczegółowym są 
poprawki do artykułów 116 i 117 oraz 134-137.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […]/2012 w 
sprawie reguł finansowych mających 
zastosowanie do budżetu rocznego Unii1

ustanawia ogólne zasady wykonywania 
rocznego budżetu Unii. Konieczne jest 
zapewnienie spójności między tym 
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rozporządzeniem a zasadami regulującymi 
niniejsze rozporządzenie.
___________
1 Dz.U. L …

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”.

Uzasadnienie

Założenie przeznaczenia 20% budżetu UE na cele ochrony klimatu stanowiło dotychczas 
propozycję Komisji w związku z WRF, która będzie jeszcze przedmiotem negocjacji, dlatego 
też należy w tym miejscu skreślić te przedwczesne liczby.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 

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

programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r. Należy przewidzieć rezerwę 
na wykonanie i alokować ją w 2019 r., 
jeżeli cele pośrednie ustanowione w 
postawie oceny wykonania zostały 
osiągnięte. Nie powinny istnieć rezerwy na 
wykonanie dla programów europejskiej 
współpracy terytorialnej ze względu na ich 
różnorodność i wielonarodowy charakter. 
Jeżeli niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, 
Komisja powinna mieć możliwość 
zawieszenia płatności na rzecz programu 
lub zastosowania korekt finansowych na 
zakończenie okresu programowania, aby 
mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
nieefektywny. Jeżeli te korekty lub 
zawieszenia płatności dotyczą państwa 
członkowskiego dotkniętego poważnymi 
trudnościami w zakresie stabilności 
finansowej lub nimi zagrożonego, 
powinna istnieć możliwość udostępnienia 
odnośnych środków temu państwu 
członkowskiemu za pośrednictwem 
odrębnego programu na rzecz wzrostu 
zarządzanego przez Komisję. Należy to 
osiągnąć w oparciu o dane programy, 
uwzględniając jednak priorytety 
zapewniajace najwyższą wydajność 
ekonomiczną. Celem tego mechanizmu 
jest uniknięcie dalszego pogorszenia 
napiętej sytuacji gospodarczej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 

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

efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Proces ten musi 
być stopniowy i zaczynać się od zmian w 
umowie partnerskiej i programach, aby 
wspierać realizację zaleceń Rady mających 
na celu korektę zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej i rozwiązywanie 
trudności gospodarczych i społecznych. W 
przypadkach, w których pomimo 
zwiększonego wykorzystania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań dotyczących 
procesu zarządzania gospodarczego, 
Komisja powinna mieć prawo zawiesić w 
całości lub części płatności i zobowiązania. 
Decyzje w sprawie zawieszenia powinny 
być proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań. Jeżeli przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące dane państwo 
członkowskie nie podejmie odpowiednich 
działań, Komisja powinna mieć możliwość 
udostępnienia zawieszonych środków w 
sposób kontrolowany w zarządzanym 
przez nią programie. Powinien on być 
ukierunkowany na priorytety dotyczące 
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jak największego wsparcia wzrostu, np. 
infrastruktury gospodarczej, aby zapobiec 
jeszcze większym szkodom w gospodarce 
regionalnej i pogorszeniu się sytuacji 
społecznej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Na wniosek danego państwa 
członkowskiego Komisja powinna przyjąć 
decyzję ad hoc określającą zasady i 
warunki mające zastosowanie do takiego 
programu, w oparciu o środki pochodzące 
z korekt i zawieszeń w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konieczne jest ustanowienie 
szczegółowych zasad dotyczących kwot, 
które mają być zatwierdzane jako wydatki 
kwalifikowalne w momencie zamknięcia, 
w celu zagwarantowania, że kwoty 
przekazywane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych do 
instrumentów finansowych, z 
uwzględnieniem kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie, są skutecznie 
wykorzystywane na inwestycje i płatności 
na rzecz ostatecznych odbiorców. 
Konieczne jest również ustanowienie 
szczegółowych przepisów dotyczących 
ponownego wykorzystania zasobów 
związanych ze wsparciem z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, w tym wykorzystania 

(27) Konieczne jest ustanowienie 
szczegółowych zasad dotyczących kwot, 
które mają być zatwierdzane jako wydatki 
kwalifikowalne w momencie zamknięcia, 
w celu zagwarantowania, że kwoty 
przekazywane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych do 
instrumentów finansowych, z 
uwzględnieniem kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie, są skutecznie 
wykorzystywane na inwestycje i płatności 
na rzecz ostatecznych odbiorców. 
Konieczne jest również ustanowienie 
szczegółowych przepisów dotyczących 
ponownego wykorzystania zasobów 
związanych ze wsparciem z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, w tym wykorzystania 
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zasobów pozostałych po zamknięciu 
programów.

zasobów pozostałych po zamknięciu 
programów. Zasoby te, a także inne 
dostępne środki, pochodzące np. z korekt 
finansowych, należy pod nadzorem 
Komisji udostępnić państwom 
członkowskim mającym poważne 
trudności z zachowaniem stabilności 
finansowej, uwzględniając priorytety 
najbardziej wspierające wzrost.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Dokonując oceny dużych projektów, 
Komisja powinna dysponować wszelkimi 
informacjami niezbędnymi do 
stwierdzenia, czy wkład finansowy z 
funduszy może spowodować znaczny 
ubytek liczby miejsc pracy w istniejących 
ośrodkach na terytorium Unii, w celu 
upewnienia się, że finansowanie unijne 
nie sprzyja przenoszeniu działalności w 
obrębie Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41b) W odniesieniu do bezpośrednich 
dotacji do działalności operacyjnej 
konieczne jest uwzględnienie faktu, że 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej tzw. efekt biegu jałowego, 
zamiast wpływać na miejsce działalności. 
W związku z tym wsparcie dużych 
przedsiębiorstw prywatnych powinno 
bardziej niż dotychczas koncentrować się 
na inwestycjach w badania i rozwój lub 
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być udzielane w bardziej pośredniej 
formie poprzez wsparcie rozwoju 
infrastruktury.

Uzasadnienie

Por. art. 71 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego 
sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 
2013 r. (2011/2035(INI)).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41c) Ponadto w niniejszym 
rozporządzeniu należy wprowadzić jasne 
przepisy, które wykluczają jakiekolwiek 
finansowanie przez UE przenoszenia 
działalności wewnątrz Unii i obniżają 
próg kontroli tego rodzaju inwestycji do 
10 000 000 EUR, przy czym duże 
przedsiębiorstwa zostają wykluczone z 
bezpośredniej pomocy, a czas trwania 
działalności ograniczony jest do 10 lat.

Uzasadnienie

Por. art. 71 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego 
sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 
2013 r. (2011/2035(INI)).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zachęcenia do dyscypliny 
finansowej należy określić rozwiązania 
dotyczące umorzenia dowolnej części 
zobowiązań budżetowych w ramach 
programu, w szczególności sytuacje, kiedy 

(51) W celu zachęcenia do dyscypliny 
finansowej należy określić rozwiązania 
dotyczące umorzenia dowolnej części 
zobowiązań budżetowych w ramach 
programu, w szczególności sytuacje, kiedy 
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kwota może zostać wyłączona z takiego 
umorzenia, szczególnie gdy opóźnienia w 
realizacji wynikają z okoliczności 
niezależnych od danej strony, okoliczności 
nietypowych lub niemożliwych do 
przewidzenia i których skutków nie można 
było uniknąć pomimo zachowywania 
staranności.

kwota może zostać wyłączona z takiego 
umorzenia, szczególnie gdy opóźnienia w 
realizacji wynikają z okoliczności 
niezależnych od danej strony, okoliczności 
nietypowych lub niemożliwych do 
przewidzenia i których skutków nie można 
było uniknąć pomimo zachowywania 
staranności. W przypadku gdy jedno z 
państw członkowskich znajdzie się w 
trudnej sytuacji finansowej, Komisja 
powinna na wniosek tego państwa 
członkowskiego przejąć zarządzanie 
środkami pieniężnymi i opracować 
specjalny program wspierający przede 
wszystkim wzrost gospodarczy danego
państwa członkowskiego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) W celu zapewnienia rzeczywistego 
wpływu na gospodarkę wsparcie z 
funduszy nie powinno zastępować 
wydatków publicznych lub równorzędnych 
wydatków strukturalnych państw 
członkowskich zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszym rozporządzeniu. 
Ponadto, aby wsparcie z funduszy 
uwzględniało szerszy kontekst 
gospodarczy, poziom wydatków 
publicznych powinien zostać określony w 
odniesieniu do ogólnych warunków 
makroekonomicznych, w których odbywa 
się finansowanie, na podstawie 
wskaźników określonych w programach 
stabilności i konwergencji przedkładanych 
co roku przez państwa członkowskie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1466/1997 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji 
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych. Weryfikacja 
zasady dodatkowości dokonywana przez 

(60) W celu zapewnienia rzeczywistego 
wpływu na gospodarkę wsparcie z 
funduszy nie powinno zastępować 
wydatków publicznych lub równorzędnych 
wydatków strukturalnych państw 
członkowskich zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszym rozporządzeniu. 
Ponadto, aby wsparcie z funduszy 
uwzględniało szerszy kontekst 
gospodarczy, poziom wydatków 
publicznych powinien zostać określony w 
odniesieniu do ogólnych warunków 
makroekonomicznych, w których odbywa 
się finansowanie, na podstawie 
wskaźników określonych w programach 
stabilności i konwergencji przedkładanych 
co roku przez państwa członkowskie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1466/1997 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji 
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych. Weryfikacja 
zasady dodatkowości dokonywana przez 
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Komisję powinna koncentrować się na 
państwach członkowskich, w których 
regiony mniej rozwinięte i regiony w 
okresie przejściowym obejmują co 
najmniej 15 % ludności, ze względu na 
zakres przyznawanych takim państwom 
środków finansowych.

Komisję powinna obejmować wszystkie 
regiony.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 86 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86a) W przypadku państw członkowskich 
zagrożonych lub dotkniętych trudną 
sytuacją finansową i otrzymujących już 
środki wsparcia zgodnie z art. 22 ust. 1 
Komisja powinna mieć możliwość 
udostępnić takiemu państwu 
członkowskiemu, na wniosek, środki z 
korekt lub środki odzyskane, lub wpływy z 
odsetek, lub inne zwroty, lub wszystkie te 
środki w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. 
a)] rozporządzenia finansowego w formie 
odrębnego programu kładącego nacisk na 
inwestycje na rzecz wzrostu, szczególnie 
projekty związane z infrastrukturą 
gospodarczą.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 86 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86b) Aby nie pogarszać dodatkowo 
położenia finansowego państw 
członkowskich zagrożonych lub już 
dotkniętych trudną sytuacją finansową, 
Komisja powinna na wniosek tych państw 
członkowskich i pod swoim zarządem jak 
najszybciej udostępnić odzyskane lub 
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zawieszone środki w formie odrębnego 
programu, służącego konkretnemu 
wsparciu wzrostu, np. przez wsparcie 
infrastruktury gospodarczej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(87) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wparcia z funduszy. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 
łączne wydatki kwalifikowalne na operację
nie przekraczają 100 000 EUR. W 
przypadku przedsięwzięć o wartości 
powyżej 10 milionów EUR Komisja 
powinna być zobowiązana do 
przeprowadzania obowiązkowego audytu.
Niemniej jednak powinna istnieć 
możliwość przeprowadzenia audytu w 
dowolnym momencie w sytuacji, gdy 
istnieją dowody na istnienie 
nieprawidłowości, przeniesienia 
działalności lub nadużycia finansowego, 
bądź po zamknięciu zakończonej operacji 
w ramach audytu próby. Aby zakres 
audytów przeprowadzanych przez Komisję 
był proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa w poprzednim okresie 
finansowania wykazała, że jest 
wiarygodna.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „kategoria regionów” oznacza 
klasyfikację regionów jako „regiony słabiej 
rozwinięte”, „regiony w okresie 
przejściowym” lub „regiony lepiej 
rozwinięte” zgodnie z art. 82 ust. 2;

(19) „kategoria regionów” oznacza 
klasyfikację regionów jako „regiony słabiej 
rozwinięte” lub „regiony lepiej rozwinięte” 
zgodnie z art. 82 ust. 2;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
finansowanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych 
wykonywana jest w ramach zarządzania 
dzielonego pomiędzy państwa 
członkowskie i Komisję zgodnie z art. 53 
lit. b) rozporządzenia finansowego, z 
wyjątkiem kwoty z Funduszu Spójności 
przeniesionej do instrumentu „Łącząc 
Europę”, o którym mowa w art. 84 ust. 4, 
oraz działań innowacyjnych z inicjatywy 
Komisji na podstawie art. 9 rozporządzenia 
w sprawie EFRR, a także pomocy 
technicznej z inicjatywy Komisji.

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
finansowanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych 
wykonywana jest w ramach zarządzania 
dzielonego pomiędzy państwa 
członkowskie i Komisję zgodnie z art. 53 
lit. b) rozporządzenia finansowego, z 
wyjątkiem kwoty z Funduszu Spójności 
przeniesionej do instrumentu „Łącząc 
Europę”, o którym mowa w art. 84 ust. 4, 
oraz działań innowacyjnych z inicjatywy 
Komisji na podstawie art. 9 rozporządzenia 
w sprawie EFRR, a także pomocy 
technicznej z inicjatywy Komisji oraz 
wymienionych w art. 22 ust. 2a 
niniejszego rozporządzenia programów 
wsparcia państw członkowskich 
dotkniętych trudnościami finansowymi.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera d) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) zwięzłą ocenę spełnienia uwarunkowań 
ex ante oraz, w przypadku niespełnienia 
uwarunkowań ex ante, zestawienie działań, 
które należy podjąć na poziomie krajowym 

ii) zwięzłą ocenę spełnienia uwarunkowań 
ex ante oraz, w przypadku niespełnienia 
uwarunkowań ex ante, zestawienie działań, 
które należy podjąć na poziomie 



AD\903303PL.doc 15/34 PE480.661v02-00

PL

i regionalnym, oraz harmonogram ich 
realizacji;

europejskim, krajowym i regionalnym, 
oraz harmonogram ich realizacji;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję. W odniesieniu do państw 
członkowskich zagrożonych lub 
dotkniętych trudnościami finasowymi 
stosuje się art. 22 ust. 2a (wniosek o 
program specjalny zarządzany przez 
Komisję).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku państw członkowskich, 
które otrzymują pomoc finansową zgodnie 
z ust. 1 lit d), Komisja może na wniosek 
danego państwa członkowskiego 
ustanowić w drodze aktu wykonawczego 
odrębny program, o którym mowa w [art. 
55 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego (zarządzanie bezpośrednie)], 
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w ramach którego zawieszone płatności 
mogą zostać przeznaczone na realizację 
celów ust. 4 niniejszego artykułu 
(maksymalizacja wpływu dostępnych 
funduszy na wzrost i konkurencyjność).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, które spełniają 
warunki określone w ust. 1 lit. a), b) lub 
c), mogą w celu ustabilizowania swojej 
sytuacji gospodarczej i uniknięcia 
poważnych strat finansowych zwrócić się 
do Komisji o ustanowienie w drodze aktu 
wykonawczego odrębnego programu, o 
którym mowa w [art. 55 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia finansowego (zarządzanie 
bezpośrednie)] i który gwarantuje, że 
zawieszone lub odzyskane płatności 
danego państwa członkowskiego zostaną 
jak najszybciej wykorzystane do 
osiągnięcia celów określonych w art. 21 
ust. 4 niniejszego rozporządzenia 
(maksymalizacja wpływu dostępnych 
funduszy na wzrost i konkurencyjność).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy priorytet określa wskaźniki służące 
do oceny postępów realizacji programu w 
kierunku osiągania celów jako podstawę 
dla monitoringu, oceny i oceny wykonania.
Obejmują one:

Każdy priorytet określa mierzalne 
wskaźniki jakościowe i ilościowe służące 
do oceny postępów realizacji programu w 
kierunku osiągania celów jako podstawę 
dla monitoringu, oceny i oceny wykonania.
Obejmują one:
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy określa się wspólne wskaźniki 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
ewentualnie wskaźniki specyficzne dla 
programu.

W przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy określa się wspólne mierzalne
wskaźniki jakościowe i ilościowe dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
ewentualnie wskaźniki specyficzne dla 
programu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie znajdujące się 
w trudnej sytuacji finansowej, które 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 
1, mogą – w razie potrzeby przy wsparciu 
Komisji – inwestować wpływy z odsetek 
lub inne zyski w celu zapewnienia jak 
największego wzrostu i jak największej 
konkurencyjności, przede wszystkim w 
projekty związane z infrastrukturą 
gospodarczą.

Uzasadnienie

Instrument podziału ryzyka wskazuje na konieczność wspierania przede wszystkim projektów 
infrastrukturalnych w państwach członkowskich borykających się z trudnościami 
finansowymi, ponieważ przedsięwzięcia te służą w dużym stopniu trwałej konkurencyjności.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) projekty infrastrukturalne.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie znajdujące się 
w trudnej sytuacji finansowej, które 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 
1, mogą – w razie potrzeby przy wsparciu 
Komisji – inwestować środki, o których 
mowa w ust. 1 i 2, w celu zapewnienia jak 
największego wzrostu i jak największej 
konkurencyjności, przede wszystkim w 
projekty związane z infrastrukturą 
gospodarczą.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu dopilnowania, aby 
zasoby i zyski kapitałowe oraz inne 
dochody związane ze wsparciem z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na rzecz instrumentów 
finansowych były wykorzystywane 
zgodnie z celami programu przez okres co 
najmniej 10 lat od daty zamknięcia 
programu.

Państwa członkowskie przyjmują 
niezbędne środki w celu dopilnowania, aby 
zasoby i zyski kapitałowe oraz inne 
dochody związane ze wsparciem z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na rzecz instrumentów 
finansowych były wykorzystywane 
zgodnie z celami programu przez okres co 
najmniej 10 lat od daty zamknięcia 
programu. Kwota pozostała po okresie 
dziesięciu lat od zamknięcia programu 
przekazywana jest do budżetu ogólnego 
Unii.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie znajdujące się 
w trudnej sytuacji finansowej, które 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 
1, mogą – w razie potrzeby przy wsparciu 
Komisji – inwestować środki, o których 
mowa w art. 38 ust. 1 i 2, w celu 
zapewnienia jak największego wzrostu i 
jak największej konkurencyjności, przede 
wszystkim w projekty związane z 
infrastrukturą gospodarczą.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ma) adekwatności planowanych lub 
przyjętych środków służących 
zaangażowaniu partnerów, o których 
mowa w art. 5, w przygotowanie, 
wdrażanie, monitorowanie i ocenę umowy 
partnerskiej i odnośnych programów;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) procedury dla zapewnienia zasadności i 
prawidłowości deklarowanych wydatków;

(c) procedury dla zapewnienia zasadności i 
prawidłowości deklarowanych wydatków
oraz przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający dziewięciu 
miesięcy, jeżeli:

1. Termin płatności dla wniosku o płatność 
okresową może zostać wstrzymany przez 
delegowanego urzędnika zatwierdzającego 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego 
na okres nieprzekraczający dziewięciu 
miesięcy, jeżeli spełniony został co 
najmniej jeden z poniższych warunków:

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie tekstu.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje korekt finansowych 
w drodze anulowania i odzyskiwania od 
państwa członkowskiego całości lub części 
wkładu Unii do programu w celu 
wyłączenia z finansowania unijnego 
wydatków, które naruszają obowiązujące 
prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do 
niedociągnięć w systemach zarządzania i 
kontroli państw członkowskich, które 
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1. Komisja dokonuje korekt finansowych 
w drodze anulowania i odzyskiwania od 
państwa członkowskiego całości lub części 
wkładu Unii do programu w celu 
wyłączenia z finansowania unijnego 
wydatków, które naruszają obowiązujące 
prawo unijne i krajowe, w tym odnośnie do 
niedociągnięć w systemach zarządzania i 
kontroli państw członkowskich, które 
zostały wykryte przez Komisję lub 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, bądź 
które zostały wykryte przez państwo 
członkowskie, ale nie stały się 
przedmiotem odpowiedniej korekty ze 
strony tego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Będzie to dla państw członkowskich zachętą do odpowiedniego korygowania naruszeń prawa.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
korekty finansowej na podstawie ust. 1 
Komisja uwzględnia naturę i wagę 
naruszenia obowiązujących przepisów 
unijnych lub krajowych oraz jego wpływ 
finansowy na budżet Unii.

3. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
korekty finansowej na podstawie ust. 1 
Komisja uwzględnia naturę i wagę 
naruszenia obowiązujących przepisów 
unijnych lub krajowych, w tym odnośnie 
do niedociągnięć w systemach 
zarządzania i kontroli państw 
członkowskich, oraz jego wpływ 
finansowy na budżet Unii.

Uzasadnienie

Dostosowanie do ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
finansowej spełnia warunki określone w 
art. 22 ust. 1, Komisja ustanawia, na 
wniosek, w drodze aktu wykonawczego 
odrębny program w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. 
a) rozporządzenia finansowego] w celu 
konsolidacji środków zawieszonych lub 
odzyskanych lub ich obu rodzajów oraz 
wpływów z odsetek lub niewykorzystanych 
środków danego państwa członkowskiego 
oraz w celu wykorzystania wszystkich tych 
środków do jak największego wsparcia 
wzrostu gospodarczego i wyników 
ekonomicznych, przede wszystkim w 
projektach związanych z infrastrukturą 
gospodarczą.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku państw członkowskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, których dotyczy art. 22 ust. 1, 
obcięte środki inwestuje się w ramach 
programu ustanowionego w drodze aktu 
wykonawczego i zarządzanego przez 
Komisję zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia finansowego] w priorytety 
polegające na jak największym 
wspieraniu wzrostu i gospodarki, przede 
wszystkim w projekty infrastrukturalne 
wpływające korzystnie na gospodarkę, aby 
zapobiec ponoszeniu przez regiony 
dalszych szkód gospodarczych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
zostają rozdzielone między następujące 
trzy kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2:

2. Środki na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
zostają rozdzielone między następujące 
dwie kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2:

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja, w 
drodze aktu wykonawczego, przyjmuje 
decyzję ustanawiającą wykaz regionów 
spełniających kryteria jednej z trzech
kategorii regionów, o których mowa w ust. 
2, oraz państw członkowskich 
spełniających kryteria, o których mowa w 
ust. 3. Wykaz ten obowiązuje od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja, w 
drodze aktu wykonawczego, przyjmuje 
decyzję ustanawiającą wykaz regionów 
spełniających kryteria jednej z dwóch
kategorii regionów, o których mowa w ust. 
2, oraz państw członkowskich 
spełniających kryteria, o których mowa w 
ust. 3. Wykaz ten obowiązuje od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 50,13 % (tj. kwota 162 589 839 384 
EUR) dla regionów słabiej rozwiniętych;

(a) 62,14 % dla regionów słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 41
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 12,01 % (tj. kwota 38 951 564 661 
EUR) dla regionów w okresie 
przejściowym;

skreślona

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 16,39 % (tj. kwota 53 142 922 017 
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych;

(c) 16,39 % dla regionów lepiej 
rozwiniętych;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) 21,19 % (tj. kwota 68 710 486 782 
EUR) dla państw członkowskich 
wspieranych przez Fundusz Spójności;

(d) 21,19 % dla państw członkowskich 
wspieranych przez Fundusz Spójności;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) 0,29 % (tj. kwota 925 680 000 EUR)
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w art. 
349 Traktatu, oraz regionów na poziomie 
NUTS 2 spełniających kryteria określone 
w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o 
przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji.

(e) 0,29 % jako dodatkowe środki dla 
regionów najbardziej oddalonych, 
określonych w art. 349 Traktatu, oraz 
regionów na poziomie NUTS 2 
spełniających kryteria określone w art. 2 
Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu 
Austrii, Finlandii i Szwecji.
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych i w regionach w okresie 
przejściowym;

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju oraz stopa 
bezrobocia w regionach słabiej 
rozwiniętych;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do EFS przydziela się co najmniej 15 %
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych i 25 % środków dla regionów 
lepiej rozwiniętych w każdym państwie 
członkowskim. Do celów niniejszego 
przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument 
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,48 %
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 7 %
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
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okres 2014-2020 (tj. w kwocie 11 700 000 
004 EUR).

okres 2014-2020.

Uzasadnienie

art. 37 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego 
sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 
2013 r. (2011/2035(INI)).

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Weryfikacja utrzymania w danym 
okresie poziomu publicznych lub 
równoważnych wydatków strukturalnych 
na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” odbywa się 
wyłącznie w państwach członkowskich, w 
których regiony słabiej rozwinięte i 
regiony w okresie przejściowym obejmują 
co najmniej 15 % ogółu ludności.

skreślony

Uzasadnienie

Weryfikacji przestrzegania zasady dodatkowości należy dokonywać we wszystkich państwach 
członkowskich. Por. art. 1 i 2 rezolucji PE z dnia 5 lipca 2011 r. (2011/2035(INI)): „wartość 
dodaną europejskiego wsparcia dostrzega ponadto, gdy wspierane przedsięwzięcia szczebla 
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krajowego, regionalnego i lokalnego przyczyniają się do osiągania ogólnoeuropejskich celów 
w zakresie integracji europejskiej, wzrostu gospodarczego, badań naukowych [...], co nie 
byłoby możliwe bez impulsu ze strony Europy”.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, a ich całkowity koszt przekracza 
kwotę 50 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

W ramach programu operacyjnego lub 
programów operacyjnych z EFRR i 
Funduszu Spójności mogą być wspierane 
operacje obejmujące serie prac, działań lub 
usług, z których każde ma na celu 
wykonanie niepodzielnego zadania o 
sprecyzowanym charakterze gospodarczym 
lub technicznym, posiada jasno określone 
cele, a ich całkowity koszt przekracza 
kwotę 10 000 000 EUR („duży projekt”). 
Instrumentów finansowych nie uznaje się 
za duże projekty.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dokonując oceny dużych projektów, 
Komisja ustala, czy wkład finansowy z 
funduszy nie spowoduje znacznego ubytku 
liczby miejsc pracy w istniejących 
ośrodkach na terytorium Unii, w celu 
zagwarantowania, że finansowanie unijne 
nie będzie sprzyjać przenoszeniu 
działalności w obrębie Unii.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja audytowa zapewnia prowadzenie 
audytów systemów zarządzania i kontroli, 
na podstawie stosownej próby działań oraz 
rocznego sprawozdania finansowego.

Instytucja audytowa zapewnia prowadzenie 
audytów prawidłowego funkcjonowania 
systemu zarządzania i kontroli programów 
operacyjnych, na podstawie stosownej 
próby działań w oparciu o wydatki 
zgłoszone Komisji. Wszystkie odpowiednie 
metody doboru próby są metodami 
statystycznymi. Jeżeli ze względu na 
ograniczoną liczbę operacji metody takie 
nie są możliwe, można zastosować 
formalną metodę niestatystyczną przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
reprezentatywnej próby zgłoszonych 
wydatków i umożliwieniu instytucji 
audytowej wyciągnięcia ważnych 
wniosków na temat skutecznego 
funkcjonowania systemu.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, aby określić warunki, 
jakie audyty te powinny spełniać.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 142,
ustanawiającym zasady dotyczące 
odpowiednich statystycznych lub innych 
niż statystyczne metod doboru próby.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejmując decyzję o wystąpieniu o te 
dokumenty, Komisja bierze pod uwagę, 
czy systemy zarządzania i kontroli dla 
danego programu operacyjnego są podobne 
do systemów obowiązujących w 

Podejmując decyzję o wystąpieniu o te 
dokumenty, Komisja przyjmuje podejście 
oparte na ryzyku, biorąc pod uwagę, czy 
systemy zarządzania i kontroli dla danego 
programu operacyjnego są podobne do 



AD\903303PL.doc 29/34 PE480.661v02-00

PL

poprzednim okresie programowania, czy 
instytucja zarządzająca pełni również 
funkcje instytucji certyfikującej, oraz 
uwzględnia wszelkie dowody sprawności 
ich funkcjonowania.

systemów obowiązujących w poprzednim 
okresie programowania, czy instytucja 
zarządzająca pełni również funkcje 
instytucji certyfikującej, oraz uwzględnia 
wszelkie dowody sprawności ich 
funkcjonowania.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – ustęp 4 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Delegowani urzędnicy zatwierdzający 
wyjaśniają w swoich rocznych 
sprawozdaniach z działalności, jak 
Komisja pełniła swoją rolę nadzorczą w 
odniesieniu do akredytacji.

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia zalecenie ETO zawarte w ust. 25 i 26 opinii nr 7/2011.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli państwo członkowskie 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
finansowej spełnia warunki określone w 
art. 22 ust. 1, Komisja ustanawia, na 
wniosek, w drodze aktu wykonawczego 
odrębny program w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. 
a) rozporządzenia finansowego] w celu 
konsolidacji środków zawieszonych lub 
odzyskanych oraz wpływów z odsetek lub 
niewykorzystanych środków danego 
państwa członkowskiego oraz w celu 
wykorzystania wszystkich tych środków do 
jak najlepszego wsparcia wzrostu 
gospodarczego i wyników ekonomicznych, 
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przede wszystkim w projektach 
związanych z infrastrukturą gospodarczą.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 131 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Uruchomiając procedurę zgodnie z 
art. 137, Komisja może dokonać korekty 
finansowej jedynie w odniesieniu do 
wydatków dotyczących lat obrotowych, dla 
których roczne sprawozdanie finansowe 
zostało lub powinno było zostać 
przedstawione. Wydatki uznane za 
zamknięte na mocy ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu, dla których upłynął trzyletni 
okres zgodnie z art. 132 ust. 1, nie 
podlegają korektom finansowym, chyba że 
wykryto nieprawidłowości dotyczące 
niezgodności z art. 61 oraz w przypadkach 
określonych w art. 136 ust. 4 i 5.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zawiesić w całości lub 
części płatności okresowe na poziomie osi 
priorytetowych lub programów 
operacyjnych, w przypadku gdy:

1. Komisja może zawiesić w całości lub 
części płatności okresowe na poziomie osi 
priorytetowych lub programów 
operacyjnych, jeżeli spełniony został co 
najmniej jeden z poniższych warunków:

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie tekstu.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkład z funduszy anulowany zgodnie z 
ust. 2 może być ponownie wykorzystany 
przez państwo członkowskie w ramach 
danego programu operacyjnego z 
zastrzeżeniem ust. 4.

3. Wkład z funduszy anulowany zgodnie z 
ust. 2 może być ponownie wykorzystany 
przez państwo członkowskie w ramach 
danego programu operacyjnego z
zastrzeżeniem ust. 4 tylko raz, pod 
warunkiem że nieprawidłowościom 
zapobieżono, wykryto je i skorygowano 
oraz z zastrzeżeniem dokonania przez 
państwo członkowskie właściwego 
wyrównania finansowego.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie koncepcji, zgodnie z którą państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
ponownego wykorzystania funduszy, jeśli państwo członkowskie samo wykryło 
nieprawidłowości i odpowiednio się do nich ustosunkowało.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Korekty finansowe nie naruszają 
spoczywającego na danym państwie 
członkowskim obowiązku odzyskania 
odnośnych kwot zgodnie z art. 112 ust. 2. 

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, że w każdym przypadku należy odzyskiwać kwoty.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może dokonywać korekt 
finansowych w drodze anulowania całości 
lub części wkładu unijnego na rzecz 
programu operacyjnego zgodnie z art. 77, 
jeżeli w wyniku niezbędnych analiz 
stwierdzi, że:

1. Komisja może dokonywać korekt 
finansowych w drodze anulowania całości 
lub części wkładu unijnego na rzecz 
programu operacyjnego zgodnie z art. 77, 
jeżeli w wyniku niezbędnych analiz 
stwierdzi, że spełniony został co najmniej 
jeden z poniższych warunków:

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie tekstu.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie korekty finansowe skutkujące 
korektą netto stanowią dochody 
przeznaczone na określony cel w tym 
samym rozdziale budżetu ogólnego Unii.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli państwo członkowskie 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
finansowej spełnia warunki określone w 
art. 22 ust. 1, Komisja ustanawia, na 
wniosek, w drodze aktu wykonawczego 
odrębny program w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. 
a) rozporządzenia finansowego] w celu 
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konsolidacji środków zawieszonych lub
odzyskanych lub ich obu rodzajów oraz 
wpływów z odsetek lub niewykorzystanych 
środków danego państwa członkowskiego 
oraz w celu wykorzystania wszystkich tych 
środków do jak największego wsparcia 
wzrostu gospodarczego i wyników 
ekonomicznych, przede wszystkim w 
projektach związanych z infrastrukturą 
gospodarczą.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 142 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Europejski Trybunał Obrachunkowy 
przedstawia opinię w sprawie aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20 
ust. 4, art. 54 ust. 1, art. 58, art. 77 ust. 1, 
art. 112 ust. 2, art. 114 ust. 8, 9, 10, art. 
116 ust. 1 i 6 oraz art. 136 ust. 6, na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Uzasadnienie

Umożliwia to Parlamentowi Europejskiemu i Radzie formułowanie swoich opinii na 
podstawie ekspertyzy pochodzącej z Trybunału Obrachunkowego.
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