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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nowy wniosek Komisji Europejskiej zawiera wiele nowych aspektów, które wywołały 
poważne dyskusje zarówno w Radzie Europejskiej, jak i w Parlamencie Europejskim i to nie 
tylko między niektórymi frakcjami, ale także wśród posłów reprezentujących podobne 
poglądy polityczne. Stawka nie jest mała: to nic innego, jak zapewnienie spójności stopniowo 
rozszerzającej się Wspólnoty i zmniejszanie napięć, jakie rodzą się między skazanymi na 
wzajemną pomoc różnymi państwami członkowskimi, regionami i ludnością; działania te 
mają się opierać na wspólnej solidarności. Ta solidarność – szczególnie ze względu na 
kwestie zatrudnienia i sprawy socjalne – nie jest możliwa bez zapewnienia równych szans. 
Dlatego też w nowym stuleciu, w którym Europa stała się potęgą gospodarczą, ale brakuje 
w niej jeszcze delikatnej i harmonijnej „tkanki łącznej” w postaci solidarności, głównym 
celem powinno stać się jak najbardziej sprawiedliwe i zrównoważone podejście do wszelkich 
dysproporcji wynikających ze zróżnicowania historycznego, gospodarczego i społecznego.

Europa, mimo widocznych sukcesów w przeszłości, także w zakresie integracji, zmaga się 
obecnie z wieloma kryzysami. Jednocześnie staje wobec wielu wyzwań instytucjonalnych, 
gospodarczo-finansowych, społecznych i demograficznych, jak również wyzwań związanych 
z polityką energetyczną oraz kwestiami komunikacyjno-logistycznymi. Wyzwania te, jeśli 
opierają się na odpowiednich, czyli zrównoważonych, ciągłych i ukierunkowanych 
przemianach, są zarazem możliwościami. Dlatego też każdą radykalniejszą zmianę należy 
traktować z ostrożnością i uwagą, mając szczególnie na względzie funkcjonujące instytucje 
wykonawcze.

Niniejszy wniosek to efekt trwającej ponad pół wieku solidarności, jaka zrodziła się kiedyś 
między państwami założycielskimi, opartej na koncepcji będącej gwarantem pokoju 
i rozwoju, która później żywiła się ideami solidarności społecznej i coraz silniejszymi ideami 
spójności. To doprowadziło do przekonania, że w ostatnich dziesięcioleciach we wciąż 
rozszerzającej się Unii Europejskiej to właśnie idea solidarności stała się najważniejszym 
i najczęściej wymienianym powodem rozszerzenia dla nowych państw członkowskich. Do 
dziś siłę wspólnego rynku i wspólnego działania gwarantuje właśnie pewien zapewniający 
w pewnym stopniu szczegółową redystrybucję w oparciu o solidarność.

Wszyscy powinni mieć równe szanse na udział w solidarności europejskiej; powinno się 
uwzględnić specyfikę i liczbę ludności państw członkowskich, aby akt prawny, który ma 
zostać przyjęty nie był z punktu widzenia niektórych państw członkowskich niekorzystny 
i nie do zaakceptowania. To nie jest proste zadanie. Jego realizacja nie powinna oznaczać 
rezygnacji z umocnienia dyscypliny w zarządzaniu wspólnymi funduszami, przeciwnie: 
pieniądze europejskich podatników nie mogą być zarządzane niedbale i przy braku 
odpowiedzialności.

Tymczasem nie można kierować się samą dyscypliną, albowiem może się to wiązać z coraz 
trudniejszymi do wypełnienia zobowiązaniami natury administracyjnej przy zmniejszeniu 
uprawnień państw członkowskich odpowiedzialnych za ich realizację. Zarówno kompetencje, 
jak i zobowiązania, czyli odpowiedzialność musi być adekwatna do uprawnień i oczekiwań, 
a te kompetencje i zobowiązania muszą być w taki sam sposób podzielone między instytucje. 
Według zdecydowanego stanowiska sprawozdawcy coraz liczniejsze dodatkowe uprawnienia 
Komisji Europejskiej nie mogą wiązać się z relatywnie mniejszą odpowiedzialnością. 
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Wprowadzanie zmian mających na celu zmniejszanie obciążeń krajowych władz 
wykonawczych, także władz regionalnych i lokalnych, czy też zmniejszanie kompetencji 
państw członkowskich, może nastąpić jedynie w sposób proporcjonalny i uzasadniony, 
a zmiany te powinny być poparte odpowiednimi obliczeniami i merytorycznymi 
argumentami.

Celem aktu prawnego jest zadbanie o to, by każdy cent przeznaczony na budowanie 
solidarności i spójności obywateli Europy trafił w odpowiednie miejsce. Nie można dopuścić 
do tego, aby w wyniku przeprowadzonego na szeroką skalę rozszerzenia Unii Europejskiej 
i umocnienia coraz silniejszego wspólnego i zintegrowanego rynku, mniej środków trafiło 
tam, gdzie są one potrzebne.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Fundusze strukturalne, od etapu ich 
opracowywania aż do wdrażania, powinny 
uwzględniać priorytety i zasady Small 
Business Act (SBA) dla Europy, a 
zwłaszcza zasadę „Najpierw myśl na małą 
skalę”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich i 

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować, zgodnie ze swoim krajowym 
programem reform, partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
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innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych i
organów odpowiedzialnych za promowanie 
równości i niedyskryminacji. Celem 
takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. Komisja powinna być 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych określających kodeks 
postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

regionalnych, lokalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych,
organów odpowiedzialnych za promowanie 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji
oraz organizacji pozarządowych 
wspierających włączenie społeczne i 
organizacji działających w dziedzinie 
kultury, edukacji i polityki młodzieżowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
grupy, które mogłyby podlegać wpływowi 
programów i mieć trudności z 
wywieraniem na nie wpływu. Współpraca 
z partnerami powinna przebiegać zgodnie 
z najlepszymi praktykami. Każde państwo 
członkowskie powinno zagwarantować 
odpowiedni poziom wsparcia technicznego 
w celu ułatwienia zaangażowania i 
uczestnictwa partnerów we wszystkich 
etapach procesu programowania. Celem 
takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. W związku z tym partnerzy 
powinni reprezentować różne szczeble 
terytorialne i odzwierciedlać strukturę 
instytucjonalną państw członkowskich. 
Partnerzy powinni wybrać i mianować 
swoich przedstawicieli, którzy będą ich 
reprezentować w komitecie 
monitorującym. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić zaangażowanie 
partnerów w przygotowanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę umów partnerskich 
i programów.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia powinna – na wszystkich etapach 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych – zmierzać 
do wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami, a także do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną.

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia powinna – na wszystkich etapach 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych – zmierzać 
do wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami, przy 
uwzględnieniu art. 2 TUE oraz art. 8 i 10 
TFUE, a także do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, jak również do 
zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Unia Europejska i większość państw 
członkowskich są stronami konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
natomiast pozostałe państwa członkowskie 
są w trakcie jej ratyfikacji. Ważne jest, by 
w trakcie wdrażania istotnych projektów 
obowiązki wynikające z konwencji w 
odniesieniu do między innymi edukacji, 
zatrudnienia i dostępności były brane pod 
uwagę we wszystkich projektach 
finansowanych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Dokładny zakres każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych powinien zostać określony 
w przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja, aktem delegowanym, 
powinna przyjąć wspólne ramy 
strategiczne, które przekładają cele Unii
na kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych,
w celu wskazania wyraźnego kierunku 
strategicznego dla procesu programowania 
na poziomie państw członkowskich i 
regionów. Wspólne ramy strategiczne 
powinny ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii.

(14) Należy określić wspólne ramy 
strategiczne w celu promowania 
harmonijnego, wyrównanego i 
zrównoważonego rozwoju Unii oraz w 
celu wskazania wyraźnego kierunku 
strategicznego dla procesu programowania 
na poziomie państw członkowskich i 
regionów. Wspólne ramy strategiczne 
powinny ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii. Komisja 
powinna być uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego w celu uzupełnienia 
wspólnych ram strategicznych o kluczowe 
działania przekładające cele Unii na 
zalecenia dla funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych przyjętych przez Komisję
każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami i z 
Komisją, powinno przygotować umowę 
partnerską. Umowa partnerska powinna
przekładać elementy wyszczególnione we 
wspólnych ramach strategicznych na 
kontekst krajowy oraz ustanawiać 
stanowcze zobowiązanie do osiągania 
celów Unii poprzez programowanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych.

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych każde państwo 
członkowskie, we współpracy ze swoimi 
partnerami, zwłaszcza tymi, o których 
mowa w niniejszym rozporzadzeniu, i w 
dialogu z Komisją, powinno przygotować 
umowę partnerską zgodnie ze swoim 
krajowym programem reform. Umowa 
partnerska powinna wybierać elementy 
wyszczególnione we wspólnych ramach 
strategicznych i przekładać je na kontekst 
krajowy oraz ustanawiać stanowcze 
zobowiązanie do osiągania celów Unii 
poprzez programowanie funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, a 
także ustanawiać przepisy mające na celu 
zagwarantowanie dostępności funduszy, 
zwłaszcza dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, oraz skutecznego i 
sprawnego wdrażania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, aby zapewnić 
niezbędne warunki ramowe dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii.

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante i kryteria ich 
spełnienia, aby zapewnić niezbędne 
warunki ramowe dla efektywnego 
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Komisja powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej i programów. W 
przypadkach, w których uwarunkowania 
ex ante nie są spełnione, Komisja powinna
mieć uprawnienia do zawieszenia 
płatności na rzecz programu.

wykorzystania wsparcia Unii. Takie 
uwarunkowania ex ante powinny mieć 
znaczenie dla efektywności wkładu 
z funduszy objętych zakresem wspólnych
ram strategicznych w mających 
zastosowanie przypadkach inwestycji. 
Komisja powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej i programów, 
z należytym uwzględnieniem 
dotychczasowych doświadczeń. W 
przypadkach, w których dane państwo 
członkowskie w znacznym stopniu nie 
spełnia tych uwarunkowań pomimo 
zaleceń Komisji, powinna ona zostać 
uprawniona do zawieszenia płatności na 
rzecz programu. Przy podejmowaniu 
decyzji o zawieszeniu płatności Komisja 
powinna uwzględniać skutki ekonomiczne 
i społeczne takiego zawieszenia. 
Zawieszenia powinny być zniesione, a 
środki ponownie udostępnione 
niezwłocznie po podjęciu przez dane 
państwo członkowskie niezbędnych 
działań.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w
2017 i 2019 r. Należy przewidzieć rezerwę 
na wykonanie i alokować ją w 2019 r., 
jeżeli cele pośrednie ustanowione w 
postawie oceny wykonania zostały 
osiągnięte. Nie powinny istnieć rezerwy 
na wykonanie dla programów 

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. W ocenach wykonania 
należy uwzględniać ambitne, lecz 
realistyczne cele końcowe i cele pośrednie 
oraz brać pod uwagę szczególne 
okoliczności i charakter interwencji 
planowanych przez państwo członkowskie. 
Komisja powinna przeprowadzić ocenę 
wykonania we współpracy z państwami 
członkowskimi dwa razy w okresie 
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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.

realizacji programu, w latach 
uzgodnionych między państwem 
członkowskim a Komisją. Komisja 
powinna zapewnić państwu 
członkowskiemu konieczną pomoc 
techniczną, jeżeli nie osiąga ono 
zamierzonych celów. Jeżeli 
niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, 
Komisja powinna mieć możliwość 
zawieszenia płatności na rzecz programu. 
Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu 
płatności Komisja powinna uwzględniać 
wszelkie zmiany sytuacji gospodarczej i 
społecznej, które mogą mieć wpływ na 
realizację celów pośrednich lub 
końcowych programów, oraz skutki 
ekonomiczne i społeczne takiego 
zawieszenia. Zawieszenia powinny być 
zniesione, a środki ponownie 
udostępnione niezwłocznie po podjęciu 
przez dane państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Proces ten musi 
być stopniowy i zaczynać się od zmian w 
umowie partnerskiej i programach, aby 
wspierać realizację zaleceń Rady 
mających na celu korektę zakłóceń 

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo, 
z uwzględnieniem jego krajowego 
programu reform.
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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.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Użyteczne jest określenie rodzajów 
działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna w 
zakresie wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

(36) Użyteczne jest określenie rodzajów 
działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna w 
zakresie wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
Państwo członkowskie powinno zadbać o 
udzielenie odpowiedniego poziomu 
pomocy technicznej partnerom, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym 
tematycznym organizacjom patronackim i 
organizacjom pozarządowym, kościołom, 
partnerom społeczno-gospodarczym oraz 
sieciom i stowarzyszeniom 
reprezentującym władze lokalne, miejskie 
i regionalne, aby ułatwić ich 
zaangażowanie w cały proces 
programowania.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Należy stworzyć 
instrument „Łącząc Europę” w celu 
wsparcia koniecznego przyspieszenia 
rozwoju infrastruktury transportowej i 

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Należy stworzyć 
instrument „Łącząc Europę” w celu 
wsparcia koniecznego przyspieszenia 
rozwoju infrastruktury transportowej i 



AD\908400PL.doc 13/133 PE486.190v02-00

PL

energetycznej oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii. Wysokość rocznych środków 
budżetowych pochodzących z funduszy 
oraz kwoty przekazywane państwu 
członkowskiemu z Funduszu Spójności na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 
powinny być ograniczone do pułapu 
ustalonego z uwzględnieniem zdolności 
danego państwa członkowskiego do 
absorpcji tych środków. Ponadto, zgodnie z 
głównym celem dotyczącym ograniczenia 
ubóstwa, konieczna jest zmiana orientacji 
programu pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących, aby promować 
włączenie społeczne i harmonijny rozwój 
Unii. Przewidziany jest mechanizm 
transferu zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS przez domyślne 
odpowiednie zmniejszenie minimalnego 
odsetka funduszy strukturalnych, które 
mają zostać przydzielone do EFS w 
każdym kraju.

energetycznej oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii. Wysokość rocznych środków 
budżetowych pochodzących z funduszy 
oraz kwoty przekazywane państwu 
członkowskiemu z Funduszu Spójności na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 
powinny być ograniczone do pułapu
ustalonego z uwzględnieniem zdolności 
danego państwa członkowskiego do 
absorpcji tych środków. Ponadto, zgodnie z 
głównym celem dotyczącym ograniczenia 
ubóstwa, konieczna jest zmiana orientacji 
programu pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących, aby promować 
włączenie społeczne i harmonijny rozwój 
Unii. Przewidziany jest mechanizm 
transferu zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby skupić się na wynikach i 
osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020”, z pięciu procent środków 
przeznaczonych na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” należy utworzyć rezerwę na 
wykonanie dla każdego z funduszy oraz 
kategorii regionu w każdym państwie 
członkowskim.

skreślony

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Jeżeli strategia rozwoju terytorialnego
lub strategia rozwoju obszarów miejskich 
wymaga zintegrowanego podejścia, 
ponieważ angażuje inwestycje w ramach 
więcej niż jednej osi priorytetowej jednego 
lub kilku programów operacyjnych, 
działania wspierane z funduszy należy 
przeprowadzać w formie zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej w ramach 
programu operacyjnego.

(65) Jeżeli strategia rozwoju obszarów 
wiejskich lub strategia rozwoju obszarów 
miejskich wymaga zintegrowanego 
podejścia, ponieważ angażuje inwestycje w 
ramach więcej niż jednej osi priorytetowej 
jednego lub kilku programów 
operacyjnych, działania wspierane z 
funduszy należy przeprowadzać w formie 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej w 
ramach programu operacyjnego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Istotne jest podawanie do wiadomości 
publicznej informacji na temat osiągnięć 
funduszy Unii. Obywatele mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób inwestowane są 
zasoby finansowe Unii. Odpowiedzialność 
za zapewnienie przekazania odpowiednich 
informacji opinii publicznej powinna 
spoczywać zarówno na instytucjach 
zarządzających, jak i na beneficjentach. W 
celu zapewnienia większej skuteczności w 
informowaniu ogółu społeczeństwa oraz 
wzmocnienia efektu synergii między 
działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

(70) Istotne jest podawanie do wiadomości 
publicznej informacji na temat osiągnięć 
funduszy Unii. Obywatele mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób inwestowane są 
zasoby finansowe Unii. Odpowiedzialność 
za zapewnienie przekazania odpowiednich 
informacji opinii publicznej powinna 
spoczywać zarówno na instytucjach 
zarządzających, jak i na beneficjentach, 
przede wszystkim jednak na Komisji.
Dzięki nowym technologiom możliwe jest 
publikowanie w graficznej formie, na 
jednej scentralizowanej stronie 
internetowej przepływów finansowych dla 
każdego państwa oraz wyników 
osiągniętych dzięki funduszom. W celu 
zapewnienia większej skuteczności w 
informowaniu ogółu społeczeństwa oraz 
wzmocnienia efektu synergii między 
działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
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Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 71 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) W celu zapewnienia szerokiego 
rozpowszechnienia informacji o 
osiągnięciach funduszy oraz roli Unii w 
tym zakresie, a także w celu informowania 
potencjalnych beneficjentów o 
możliwościach finansowania należy w 
niniejszym rozporządzeniu określić 
szczegółowe przepisy dotyczące działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, jak 
również pewne charakterystyki techniczne 
takich działań.

(71) W celu zapewnienia szerokiego 
rozpowszechnienia informacji o 
osiągnięciach funduszy oraz roli Unii w 
tym zakresie, a także w celu informowania 
potencjalnych beneficjentów o 
możliwościach finansowania należy w 
niniejszym rozporządzeniu określić 
szczegółowe przepisy dotyczące działań 
informacyjnych i komunikacyjnych, jak 
również pewne charakterystyki techniczne 
takich działań, zwłaszcza za 
pośrednictwem organizacji 
reprezentujących różne zainteresowane 
podmioty.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 85 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85) W celu ochrony interesów 
finansowych Unii oraz zapewnienia 
środków na rzecz skutecznej realizacji 
programów powinny istnieć środki 
umożliwiające zawieszenie przez Komisję 
płatności na poziomie osi priorytetowej lub 
programu operacyjnego.

(85) W celu ochrony interesów 
finansowych Unii oraz zapewnienia
środków na rzecz skutecznej realizacji 
programów powinny istnieć środki 
umożliwiające zawieszenie przez Komisję 
płatności na poziomie osi priorytetowej lub 
programu operacyjnego. Przy 
podejmowaniu decyzji o zawieszeniu 
płatności Komisja powinna uwzględniać 
skutki ekonomiczne i społeczne takiego 
zawieszenia w danym regionie.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych, dodatkowych zasad w 
sprawie alokacji rezerwy na wykonanie,
definicji obszaru i ludności objętych 
strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (ocena ex ante, 
łączenie wsparcia, kwalifikowalność, 
rodzaje działalności, które nie są 
wspierane), zasad dotyczących niektórych 
rodzajów instrumentów finansowych 
ustanowionych na poziomie krajowym, 
regionalnym, ponadnarodowym lub 
transgranicznym, zasad dotyczących umów 
dotyczących finansowania, przekazywania 
aktywów i zarządzania nimi, ustaleń 
dotyczących zarządzania i kontroli, zasad 
dotyczących wniosków o płatność i 
ustanowienia systemu kapitalizacji 
rocznych odsetek, definicji stawki 
ryczałtowej dla operacji przynoszących 
dochód, definicji stawki ryczałtowej 
stosowanej w odniesieniu do kosztów 
pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
ustaleń dotyczących odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 

(88) W celu uzupełnienia lub zmiany 
niektórych innych niż istotne przepisów
niniejszego rozporządzenia należy 
przekazać Komisji uprawnienia do
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii w odniesieniu do:
uzupełnienia wspólnych ram 
strategicznych, orientacyjnej definicji 
obszaru i ludności objętych strategiami 
rozwoju lokalnego, szczegółowych zasad 
dotyczących instrumentów finansowych
(ocena ex ante, łączenie wsparcia, 
kwalifikowalność, rodzaje działalności, 
które nie są wspierane), zasad dotyczących 
niektórych rodzajów instrumentów 
finansowych ustanowionych na poziomie 
krajowym, regionalnym, ponadnarodowym 
lub transgranicznym, zasad dotyczących 
umów dotyczących finansowania, 
przekazywania aktywów i zarządzania 
nimi, ustaleń dotyczących zarządzania i 
kontroli, zasad dotyczących wniosków o 
płatność i ustanowienia systemu 
kapitalizacji rocznych odsetek, definicji 
stawki ryczałtowej dla operacji 
przynoszących dochód, definicji stawki 
ryczałtowej stosowanej w odniesieniu do 
kosztów pośrednich dla dotacji, opartej na 
istniejących metodach i analogicznych 
stawkach w politykach unijnych, 
obowiązków państw członkowskich 
dotyczących procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i odzyskiwania kwot 
nienależnie wypłaconych, sposobów 
wymiany informacji dotyczących operacji, 
ustaleń dotyczących odpowiedniej ścieżki 
audytu, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
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kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych oraz kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających umowy partnerskie, 
decyzji w sprawie przyznania rezerwy na 
wykonanie, decyzji zawieszających 
płatności w związku z polityką 
gospodarczą państw członkowskich oraz –
w przypadku umorzenia zobowiązań –
decyzji w sprawie zmiany decyzji 
przyjmujących programy, a także – w 
odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
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 

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających uzgodnione umowy 
partnerskie oraz – w przypadku umorzenia 
zobowiązań – decyzji w sprawie zmiany 
decyzji przyjmujących programy, a także –
w odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, decyzji określających 
podział rocznych środków na 
zobowiązania między państwa 
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 
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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.

projektów, decyzji w sprawie wspólnych 
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają 
dokument wskazujący strategiczny 
kierunek dla procesu programowania na 
poziomie państw członkowskich i 
regionów, ułatwiający sektorową i 
terytorialną koordynację interwencji Unii 
w ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz w 
ramach innych właściwych strategii 
politycznych i instrumentów Unii oraz 
ustanawiający mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z 
politykami gospodarczymi i politykami 
zatrudnienia w państwach członkowskich i 
w Unii w celu osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego i społecznego. Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z 
art. 142 aktów delegowanych dotyczących 
uzupełnienia wspólnych ram 
strategicznych przekładających ogólne 
i szczegółowe cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania dla 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych poprzez ustanawienie 
dla każdego celu tematycznego 
kluczowych działań będących 
zaleceniami, które powinien brać pod 
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uwagę każdy z tych funduszy zgodnie 
z priorytetami inwestycyjnymi, poprzez 
uwzględnienie różnych potrzeb, wyzwań i 
możliwości regionów oraz niezbędną 
elastyczność na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionalnego oraz poprzez 
proponowanie priorytetów współpracy w 
ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, mający na celu realizację, w 
perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach z udziałem partnerów oraz 
zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
określonym w art. 5, mający na celu 
realizację, w perspektywie wieloletniej, 
wspólnego działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „pomoc państwa” oznacza pomoc 
objętą przepisami art. 107 ust. 1 Traktatu i 
uznaje się, że do celów niniejszego 
rozporządzenia obejmuje również pomoc 
w ramach zasady de minimis w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 

(10) „pomoc państwa” oznacza pomoc 
objętą przepisami art. 107 ust. 1 TFUE i 
uznaje się, że do celów niniejszego 
rozporządzenia obejmuje również pomoc 
w ramach zasady de minimis w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 
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sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis, rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy de minimis w sektorze produkcji 
rolnej oraz rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis dla sektora rybołówstwa 
i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1860/2004;

sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis, rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy de minimis w sektorze produkcji 
rolnej oraz rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis dla sektora rybołówstwa 
i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1860/2004, rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis 
przyznawanej przedsiębiorstwom 
wykonującym usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym1, a także 
pomoc w formie usług publicznych 
przyznawaną przedsiębiorstwom 
zobowiązanym do wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w rozumieniu decyzji 
Komisji 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 
2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 
2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej 
przedsiębiorstwom zobowiązanym do 
wykonywania usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym2.

_______________
1 Dz.U. L 114 z 26.4.2012, s. 8.
2 Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3.

Uzasadnienie

Ponieważ usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym są jedną z form pomocy 
państwa, należy ująć je w definicji „pomocy państwa”.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) „umowa partnerska” oznacza 
dokument przygotowany przez państwo 
członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów
określonym w art. 5, który określa 
strategię państwa członkowskiego, jego 
priorytety i warunki efektywnego i 
skutecznego korzystania z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych w celu realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, biorąc pod uwagę 
jego krajowy program reform, 
jednocześnie uwzględniający 
zróżnicowane potrzeby regionów i
gwarantujący niezbędną elastyczność na 
rzecz trwałego rozwoju regionalnego, i 
który został zatwierdzony przez Komisję w 
następstwie oceny i dialogu z państwem 
członkowskim;

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) „uwarunkowanie ex ante” oznacza 
konkretnie i precyzyjnie wstępnie 
zdefiniowany istotny czynnik, który jest 
warunkiem koniecznym do faktycznego 
efektywnego wdrożenia ściśle określonych 
elementów inwestycji przewidzianych do 
finansowania z któregokolwiek z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz który jest z tym 
wdrożeniem faktycznie powiązany 
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i wywiera na nie bezpośredni wpływ.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zapewniają wsparcie mające na celu 
realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych, zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i
właściwym zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zapewniają wsparcie mające na celu 
realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie z krajowymi 
programami reform, z uwzględnieniem
art. 9 TFUE, odpowiednich
zintegrowanych wytycznych,
odpowiednich zaleceń dla poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 TFUE i odpowiednich zaleceń Rady 
przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4
TFUE.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja oraz państwa członkowskie 
zapewniają spójność wsparcia z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych z polityką i priorytetami 
Unii oraz jego komplementarność z innymi 
instrumentami Unii.

2. Komisja oraz państwa członkowskie 
zapewniają spójność wsparcia z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych z odnośną polityką i 
priorytetami Unii, w tym celami 
horyzontalnymi, oraz jego 
komplementarność z innymi instrumentami 
Unii.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności zasobów finansowych i 
administracyjnych wymaganych do 
wdrażania tych funduszy, w odniesieniu do 
obowiązków sprawozdawczych, oceny, 
zarządzania i kontroli, uwzględniają zasadę 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
poziom przyznanego wsparcia.

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności zasobów finansowych i 
administracyjnych wymaganych do 
wdrażania tych funduszy, w odniesieniu do 
obowiązków sprawozdawczych, oceny, 
zarządzania i kontroli, uwzględniają zasadę 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
poziom przyznanego wsparcia oraz 
wielkość podmiotów będących 
beneficjentami.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają efektywność funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności poprzez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę.

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają efektywność funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności poprzez monitorowanie, 
sprawozdawczość i ocenę, informowanie 
potencjalnych beneficjentów o 
możliwościach finansowania oraz 
informowanie opinii publicznej o roli i 
osiągnięciach polityki spójności.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja i państwa członkowskie pełnią 
właściwe dla nich role w odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w celu zmniejszenia 

10. Komisja i państwa członkowskie pełnią 
właściwe dla nich role w odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w celu zmniejszenia 
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obciążenia administracyjnego 
beneficjentów.

obciążenia administracyjnego dla
beneficjentów, krajowych, regionalnych 
i lokalnych organów publicznych 
i organów działających na różnych 
szczeblach administracji jako instytucje 
zarządzające.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej i 
odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwo członkowskie
organizuje partnerstwo z następującymi 
partnerami:

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej i 
odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwa członkowskie i 
władze regionalne organizują partnerstwo 
z następującymi partnerami.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

(a) inne właściwe organy publiczne;

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe, w tym organizacje 
pozarządowe promujące włączenie 
społeczne oraz organizacje działające w 
dziedzinie kultury, edukacji i polityki 
młodzieżowej, a także podmioty 
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odpowiedzialne za promowanie 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie włącza do 
partnerstwa te instytucje, organizacje i 
grupy, które mogłyby wywierać wpływ na 
wdrażanie programów bądź takiemu 
wpływowi podlegać. Szczególną uwagę 
należy poświęcić grupom, które mogłyby 
podlegać wpływowi programów i mieć 
trudności z wywieraniem na nie wpływu, 
w szczególności grupom znajdującym się 
w trudnej sytuacji i zmarginalizowanym.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów i 
z umową partnerską, o której mowa w ust. 
1, partnerzy reprezentujący różne szczeble 
terytorialne i odzwierciedlający strukturę 
instytucjonalną w państwach 
członkowskich są zaangażowani przez 
państwa członkowskie w sposób 
terminowy i spójny na wszystkich etapach 
w przygotowywanie umów partnerskich i 
sprawozdań z postępu prac oraz w 
przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 w celu ustanowienia 
europejskiego kodeksu postępowania, 
który określa cele i kryteria służące 
wspieraniu partnerstwa oraz ułatwiające 
dzielenie się informacjami, 
doświadczeniami, rezultatami oraz 
dobrymi praktykami między państwami 
członkowskimi.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142, po konsultacji z 
europejskimi partnerami gospodarczymi i 
społecznymi oraz europejskimi 
organizacjami partnerskimi, w celu 
ustanowienia europejskiego kodeksu 
postępowania, który określa cele i kryteria 
służące wspieraniu partnerstwa oraz 
ułatwiające dzielenie się informacjami, 
doświadczeniami, rezultatami oraz 
najlepszymi praktykami między państwami 
członkowskimi.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wdrażając fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych, właściwe 
organy dbają o odpowiedni udział i dostęp 
partnerów zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) 
niniejszego rozporządzenia do środków 
finansowych, zwłaszcza w dziedzinie 
zwalczania ubóstwa, włączenia 
społecznego, równouprawnienia płci oraz 
równości szans.  

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie równouprawnienia kobiet i Promowanie równych szans 
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mężczyzn oraz niedyskryminacji i niedyskryminacji

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
uwzględnianie problematyki płci w 
procesie przygotowywania i realizacji 
programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają równość mężczyzn i kobiet 
oraz spójne i terminowe uwzględnianie 
problematyki płci na wszystkich etapach
przygotowywania, programowania, 
realizacji, monitorowania i oceny 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, stosując przy tym 
metody oceny sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu
promowania równych szans, zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną i dbają o to, by nie 
dochodziło do ponownej segregacji,
podczas przygotowania i realizacji 
programów, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób, które doświadczają 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie.

Poprawka 41

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

Artykuł 7a
Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, by osoby niepełnosprawne 
miały zapewniony dostęp do programów 
na wszystkich etapach ich przygotowania 
i realizacji.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) podnoszenie konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR);

(3) podnoszenie konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw,
mikroprzedsiębiorstw oraz firm 
prowadzonych przez osoby pracujące na 
własny rachunek, sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR);

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) ochrona środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności wykorzystywania 
zasobów;

(6) ochrona środowiska naturalnego i
różnorodności biologicznej oraz
wspieranie efektywności wykorzystywania
energii i zasobów;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie trwałego zatrudnienia
wysokiej jakości i dobrowolnej mobilności 
pracowników;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego i
zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie;

(10) inwestowanie w edukację, szkolenia, 
w tym szkolenia zawodowe, zdobywanie
umiejętności i uczenie się przez całe życie;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) inwestowanie w dostępność dla osób 
o ograniczonych możliwościach 
poruszania się, w tym osób starszych i 
osób niepełnosprawnych;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej oraz wspieranie 
budowania potencjału zainteresowanych 
podmiotów.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne
przekładają ogólne i szczegółowe cele
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu na
kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne zawarte w 
załączniku -I wskazują strategiczny 
kierunek dla procesu programowania na 
poziomie państw członkowskich i 
regionów oraz dla udziału funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych w realizacji ogólnych i 
szczegółowych celów unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem różnych 
potrzeb, wyzwań i możliwości regionów 
oraz niezbędnej elastyczności na rzecz 
zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść Treść

Wspólne ramy strategiczne określają: We współpracy z europejskimi partnerami 
gospodarczymi i społecznymi, wspólne
ramy strategiczne określają:

(a) dla każdego celu tematycznego –
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kluczowe działania, które mają być 
wspierane z każdego funduszu objętego 
zakresem wspólnych ram strukturalnych;
(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybołówstwa, jak również obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 
i 349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;
(c) horyzontalne zasady i cele polityczne 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

(c) horyzontalne zasady i cele polityczne 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;
(e) mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz między tymi 
funduszami i innymi stosownymi 
politykami i instrumentami Unii, w tym 
zewnętrznymi instrumentami współpracy;

(e) mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz między tymi 
funduszami i innymi stosownymi 
politykami i instrumentami Unii, w tym 
zewnętrznymi instrumentami współpracy;

(f) mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych z 
zaleceniami dla poszczególnych państw 
przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2
Traktatu i odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4
Traktatu.

(f) mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z
instrumentami w ramach innych strategii 
politycznych Unii, zgodnie z krajowym 
programem reform, odpowiednimi
zaleceniami dla poszczególnych państw 
przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2
TFUE i odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4
TFUE.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia w 
terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 
142, aktu delegowanego w celu 
uzupełnienia wspólnych ram 
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strategicznych następującymi elementami:
(a) dla każdego celu tematycznego –
zalecenia dotyczące kluczowych działań, 
które mają być wspierane z każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych;
(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybackich, jak również obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 
i 349 TFUE – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;
(c) priorytetowe obszary działań 
w zakresie współpracy dla każdego 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich zgodnie z priorytetami 
państw członkowskich;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie i przegląd skreślony
Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142 
dotyczącego wspólnych ram 
strategicznych w ciągu 3 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje 
przeglądu i w razie potrzeby przyjmuje, w
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
142, zmienione wspólne ramy 
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strategiczne.
W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie 
proponują, w razie potrzeby, zmiany do 
swoich umów partnerskich i programów w 
celu zapewnienia ich spójności ze 
zmienionymi wspólnymi ramami 
strategicznymi.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje umowę partnerską na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje wraz z organami 
regionalnymi umowę partnerską na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa partnerska jest sporządzana 
przez państwa członkowskie we 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5. Umowa partnerska jest 
przygotowywana w dialogu z Komisją.

2. Umowa partnerska jest sporządzana 
przez państwa członkowskie i organy 
regionalne we współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 5. Umowa partnerska 
jest przygotowywana w dialogu z Komisją.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
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swoją umowę partnerską Komisji w ciągu
3 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych.

swoją umowę partnerską Komisji w ciągu
sześciu miesięcy od przyjęcia wspólnych 
ram strategicznych.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) analizę rozbieżności i potrzeb
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych i kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych oraz celów określonych w 
zaleceniach dla poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2
Traktatu i w odpowiednich zaleceniach 
Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu;

(i) analizę rozbieżności i potrzeb w
zakresie zrównoważonego rozwoju w
odniesieniu do celów tematycznych, zasad 
horyzontalnych określonych w art. 6, 7, 7a
i 8 niniejszego rozporządzenia oraz 
zaleconych działań określonych we 
wspólnych ramach strategicznych, z 
uwzględnieniem celów określonych w
odpowiednich zaleceniach dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 TFUE i w 
odpowiednich zaleceniach Rady przyjętych 
na podstawie art. 148 ust. 4 TFUE, a także 
krajowych programów reform państw 
członkowskich;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zwięzłą analizę ocen ex ante
programów, uzasadniającą wybór celów 
tematycznych i orientacyjne alokacje z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych;

(ii) zwięzłą analizę programów, 
uzasadniającą wybór celów tematycznych,
orientacyjne alokacje z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych
oraz podsumowanie głównych rezultatów, 
jakich oczekuje się dla każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

Poprawka 57
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) dla każdego celu tematycznego –
podsumowanie głównych rezultatów, 
jakich oczekuje się dla każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

skreślony

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, 
o których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, 
w stosownych przypadkach, orientacyjny
wykaz miast mających uczestniczyć 
w platformie na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich, o której mowa w art. 7
rozporządzenia w sprawie EFRR;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych w znacznym stopniu
zagrożonych dyskryminacją lub ubóstwem 
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szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

i wykluczeniem społecznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych i zmarginalizowanych 
społeczności, w tym orientacyjną alokację 
finansową dla właściwego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych, aby przyczynić się do 
wdrażania krajowych strategii walki z 
ubóstwem;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) sposób, w jaki fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
przyczyniają się do powstawania 
zintegrowanych krajowych strategii walki 
z ubóstwem szczegółowo określonych w 
krajowych programach reform i 
wspierających włączenie wszystkich grup 
dotkniętych ubostwem i wykluczeniem 
społecznym lub nimi zagrożonych, w 
oparciu o krajowe sprawozdania 
społeczne;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zintegrowane podejście mające na 
celu zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych bezrobociem, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezrobocia ludzi 
młodych, precyzujące w każdej strategii 
związanej z funduszami środki skierowane 
na jego zwalczanie, a także środki 
finansowe przeznaczone na ten cel;
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – 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 
i regionalnym, oraz harmonogram ich 
realizacji;

(ii) zwięzłą ocenę spełnienia uwarunkowań 
ex ante oraz, w przypadku niespełnienia
odpowiednich uwarunkowań ex ante, 
zestawienie działań, które należy podjąć na 
poziomie krajowym i regionalnym, oraz 
harmonogram ich realizacji;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów oraz ich rola w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej, a 
także sprawozdanie z postępu prac,
określone w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia;

(iv) działania prowadzone w celu
wdrożenia podejścia opartego na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów i 
w celu zaangażowania partnerów, o 
których mowa w art. 5, skuteczność tych 
działań, orientacyjny wykaz partnerów
oraz ich rolę w przygotowywaniu umowy 
partnerskiej i sprawozdania z postępu prac,
określonego w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) określenie przeszkód natury prawnej 
i administracyjnej dla realizacji 
partnerstwa w kontekście krajowym oraz 
działania mające na celu usunięcie tych 
przeszkód;
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) określenie istotnych partnerstw 
istniejących na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym oraz struktur 
wielopoziomowego sprawowaniu rządów, 
a także sposobów, w jaki są one 
uwzględniane;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera (e) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ocenę potrzeby wzmocnienia potencjału 
administracyjnego władz i, w stosownych 
przypadkach, beneficjentów oraz działania, 
które należy podjąć w tym celu;

(i) ocenę potrzeby wzmocnienia potencjału 
administracyjnego władz i beneficjentów 
oraz partnerów, o których mowa w art. 5 
ust. 1 lit. a), b) i c), oraz działania, które 
należy podjąć w tym celu;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej 
nie później niż sześć miesięcy po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalający sposób uwzględnione.
Umowa partnerska nie wchodzi w życie 
przed dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję 
w sprawie zatwierdzenia elementów
umowy partnerskiej objętych art. 14 lit. a) 
ppkt (iii), (iv), (vi) i (vii) oraz lit. d) ppkt 
(i)–(iii) nie później niż cztery miesiące po 
jej przedłożeniu przez państwo 
członkowskie, pod warunkiem że 
wszystkie uwagi przedstawione przez 
Komisję zostały w zadowalający sposób 
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uwzględnione. Umowa partnerska nie 
wchodzi w życie przed dniem 1 stycznia 
2014 r.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji
głównych celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podejmując wyzwania 
określone w zaleceniach dotyczących 
poszczególnych państw, przełożonych na 
kontekst krajowego programu reform 
i innych strategii, przyjętych na podstawie 
art. 121 ust. 2 Traktatu oraz 
w odpowiednich zaleceniach Rady 
przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu, a także biorąc pod uwagę 
potrzeby krajowe, regionalne i lokalne.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy.

1. Uwarunkowania ex ante i odpowiednie 
kryteria ich spełnienia określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie oceniają, czy
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione.

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
uwarunkowania ex ante mające znaczenie 
dla efektywności wkładu z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych w mających zastosowanie 
przypadkach inwestycji zostały spełnione
w poszanowaniu zasady rozdziału 
uprawnień między różnymi szczeblami 
sprawowania rządów. Ocenę 
przeprowadza się w oparciu o wspólną 
metodologię z udziałem partnerów, o 
których mowa w art. 5.

Poprawka 71

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.
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie może 
stanowić podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję. Przy podejmowaniu decyzji 
o zawieszeniu płatności Komisja 
uwzględnia skutki ekonomiczne i 
społeczne takiego zawieszenia. Jeżeli 
wcześniej wypełnione uwarunkowania ex 
ante przestają być spełniane w trakcie 
wdrażania programu, fakt ten również 
może stanowić podstawę do zawieszenia 
płatności przez Komisję. Zawieszenia 
zostają zniesione, a środki ponownie 
udostępnione niezwłocznie po podjęciu 
przez dane państwo członkowskie 
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niezbędnych działań.

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W działaniach podejmowanych 
zgodnie z ust. 5 Komisja bierze pod uwagę 
sytuację w danym państwie członkowskim 
i jego dotychczasowe doświadczenie 
w zakresie spełnienia odpowiedniego 
uwarunkowania ex ante.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Rezerwa na wykonanie

5 % środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz państwu 
członkowskiemu, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR, stanowi 
rezerwę na wykonanie, która ma zostać 
przydzielona zgodnie z art. 20.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przeprowadza ocenę 

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przeprowadza ocenę 
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wykonania programów we wszystkich 
państwach członkowskich w 2017 r. i 2019 
r., odnosząc się do podstawy oceny 
wykonania określonej w odpowiednich 
umowach partnerskich i programach.
Metoda określania podstawy oceny 
wykonania jest przedstawiona w 
załączniku I.

wykonania programów we wszystkich 
państwach członkowskich, odnosząc się do 
podstawy oceny wykonania określonej 
w odpowiednich umowach partnerskich 
i programach. Ocenę wykonania 
przeprowadza się dwa razy w ciągu okresu 
realizacji programu. Państwo 
członkowskie i Komisja uzgadniają lata, w 
których odbędzie się ocena. Metoda 
określania podstawy oceny wykonania jest 
przedstawiona w załączniku I.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia elastyczności, zasady oceny wykonania powinny być uzgodnione 
wspólnie przez państwo członkowskie i Komisję z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach oceny analizuje się 
osiągnięcie celów pośrednich programów 
na poziomie priorytetów, na podstawie 
informacji i ocen przedstawionych w 
sprawozdaniach z postępu prac 
przedkładanych przez państwa 
członkowskie w 2017 i 2019 r.

2. W ramach oceny analizuje się 
osiągnięcie celów pośrednich programów 
na poziomie priorytetów, na podstawie 
informacji i ocen przedstawionych 
w sprawozdaniach z postępu prac 
przedkładanych przez państwa 
członkowskie w latach, w których 
przeprowadza się ocenę wykonania.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ocenie uwzględnia się wszelkie 
zmiany sytuacji gospodarczej i społecznej, 
które mogą mieć wpływ na realizację 
celów pośrednich programów.
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Aby zapobiec zawieszeniu płatności, 
oprócz wyżej wymienionej oceny 
konieczne jest stałe monitorowanie 
prowadzone przez Komisję i służące za 
system wczesnego ostrzegania, w celu 
wykrycia programów, które nie 
przyczyniły się do realizacji celów i 
założeń funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 r. wskazuje, że w 
ramach priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok 2016, Komisja kieruje 
zalecenia do państwa członkowskiego, 
którego to dotyczy.

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w roku pierwszej oceny 
wykonania wskazuje, że w ramach 
priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok poprzedzający rok 
pierwszej oceny wykonania, Komisja 
kieruje zalecenia do państwa 
członkowskiego, którego to dotyczy.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie przeglądu w 2019 r.
Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w celu określenia 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 

2. Na podstawie końcowej oceny 
przeprowadzonej w roku drugiej oceny 
wykonania Komisja przyjmuje decyzję, 
w drodze aktów wykonawczych, w celu 
określenia dla każdego funduszu objętego 
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każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie. Państwo 
członkowskie proponuje przydział rezerwy 
na wykonanie dla programów i 
priorytetów określonych w tej decyzji 
Komisji. Komisja zatwierdza zmiany 
programów, których to dotyczy, zgodnie z 
art. 26. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi informacji zgodnie z art. 46 
ust. 2 i 3, rezerwa na wykonanie dla 
danych programów lub priorytetów nie 
jest przydzielana.

zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie, biorąc pod uwagę 
między innymi warunki zewnętrzne oraz 
zmiany PKB Unii i danego państwa 
członkowskiego. Komisja zatwierdza 
zmiany programów, których to dotyczy, 
zgodnie z art. 26.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z oceny wykonania wynika, że w 
ramach jakiegoś priorytetu nie osiągnięto 
celów pośrednich określonych w podstawie 
oceny wykonania, Komisja może zawiesić 
w całości lub w części płatność okresową 
dla priorytetu programu, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

3. Jeżeli z oceny wykonania, o której
mowa w ust. 2, wynika, że w ramach 
jakiegoś priorytetu w znacznym zakresie
nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania, Komisja może zawiesić 
w całości lub w części płatność okresową 
dla priorytetu programu, zgodnie 
z procedurą ustanowioną w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy
i zgodnie z wcześniejszymi uwagami 
Komisji. Przy podejmowaniu decyzji o 
zawieszeniu płatności Komisja uwzględnia 
skutki ekonomiczne i społeczne takiego 
zawieszenia. Zawieszenie zostaje 
zniesione, a środki ponownie 
udostępnione niezwłocznie po podjęciu 
przez dane państwo członkowskie 
niezbędnych działań.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwarunkowania makroekonomiczne Pomoc dla państw członkowskich 
mających poważne trudności budżetowe

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami.

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5. Każde państwo członkowskie 
sporządza plan konsultacji i publikuje 
wyniki konsultacji przed zakończeniem 
programów.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w ciągu 3 miesięcy 
po przedłożeniu umów partnerskich, 
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programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

z wyjątkiem programów europejskiej 
współpracy terytorialnej, które są 
przedstawiane w ciągu dziewięciu miesięcy 
od momentu przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Usilnie zachęca się do wdrażania 
programów obejmujących wiele funduszy 
(EFRR, EFS, Fundusz Spójności, 
EFRROW, EFMR). W tym celu Komisja 
przyjmuje wszelkie środki mające na celu 
zadbanie o opracowanie i wdrożenie 
takich programów przy poszanowaniu 
zasady proporcjonalności funduszy.

Poprawka 86

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 wskaźniki
jakościowe i ilościowe oparte na wynikach 
i wyzwaniach państw członkowskich z 
przeszłości zgodnie z zasadami 
horyzontalnymi określonymi w art. 7, 7a i 
8, służące do oceny postępów realizacji 
programu w kierunku osiągania celów jako 
podstawę dla monitoringu, oceny i oceny 
wykonania. Obejmują one:

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi
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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 wskaźniki
jakościowe i ilościowe dla każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz ewentualnie 
wskaźniki specyficzne dla programu.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy program, z wyjątkiem programów 
obejmujących wyłącznie pomoc 
techniczną, zawiera opis działań mających 
na celu uwzględnienie zasad określonych 
w art. 7 i 8.

Każdy program, z wyjątkiem programów 
obejmujących wyłącznie pomoc 
techniczną, zawiera opis działań mających 
na celu uwzględnienie zasad określonych 
w art. 7, 7a i 8 oraz odpowiadające im 
wskaźniki jakościowe i ilościowe oparte 
na wynikach i wyzwaniach państw 
członkowskich z przeszłości.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wspólnymi 
ramami strategicznymi, umowami 
partnerskimi, zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc pod uwagę 

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wspólnymi 
ramami strategicznymi, umowami 
partnerskimi, odpowiednimi zaleceniami 
dla poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z
odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 
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ocenę ex ante. Ocena dotyczy w 
szczególności adekwatności strategii 
programu, wskaźników, odpowiednich 
celów ogólnych i szczegółowych oraz 
alokacji środków budżetowych.

Traktatu, biorąc pod uwagę ocenę ex ante.
Ocena dotyczy w szczególności 
adekwatności strategii programu, 
wskaźników, odpowiednich celów 
ogólnych i szczegółowych oraz alokacji 
środków budżetowych.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
muszą być odpowiednio uzasadnione, a w 
szczególności wskazywać oczekiwany 
wpływ zmian w programie na realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
na osiągnięcie szczegółowych celów 
określonych w programie, biorąc pod 
uwagę wspólne ramy strategiczne i umowę 
partnerską. Do wniosku dołączany jest 
zmieniony program oraz, w stosownych 
przypadkach, zmieniona umowa 
partnerska.

Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
muszą być odpowiednio uzasadnione, a w 
szczególności wskazywać oczekiwany 
wpływ zmian w programie na realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu, na 
zrównoważony rozwój oraz na osiągnięcie 
szczegółowych celów określonych w 
programie, biorąc pod uwagę wspólne 
ramy strategiczne i umowę partnerską. Do 
wniosku dołączany jest zmieniony program 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zmieniona umowa partnerska.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany programów dokonuje się zgodnie 
z wymogami wymienionymi w art. 24, w 
szczególności dotyczącymi zasad 
horyzontalnych, w tym zasady partnerstwa 
i podejścia opartego na wielopoziomowym 
sprawowaniu rządów. Wnioski o zmianę 
programów są także oparte na 
zmienionych programach oraz, w 
stosownych przypadkach, na zmienionej 
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umowie partnerskiej.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państw członkowskich EBI 
może uczestniczyć w przygotowywaniu 
umowy partnerskiej, jak również w 
działaniach związanych z 
przygotowywaniem operacji, w 
szczególności przy dużych projektach, 
instrumentach finansowych i partnerstwach 
publiczno-prywatnych.

1. Na wniosek państw członkowskich EBI 
może uczestniczyć w przygotowywaniu 
umowy partnerskiej, jak również w 
działaniach związanych z 
przygotowywaniem operacji, zakrojonych 
na dużą i małą skalę projektów o dużym 
potencjale innowacyjnym, instrumentach 
finansowych i partnerstwach publiczno-
prywatnych.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zaprojektowany z uwzględnieniem 
lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera 
elementy innowacyjne w kontekście 
lokalnym i zakłada tworzenie sieci 
kontaktów oraz, w stosownych 
przypadkach, współpracę.

(d) zaprojektowany z uwzględnieniem 
lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera 
elementy innowacyjne i społeczno-
kulturalne w kontekście lokalnym i 
zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w 
stosownych przypadkach, współpracę.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Strategie rozwoju lokalnego wybierane 
są przez komisję utworzoną w tym celu 
przez właściwe instytucje zarządzające 
programami.

3. Strategie zrównoważonego rozwoju 
lokalnego wybierane są przez komisję 
utworzoną w tym celu przez właściwe 
instytucje zarządzające programami. W tej 
komisji są reprezentowani partnerzy, o 
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których mowa w art. 5. W szczególności 
silnie reprezentowani są partnerzy 
gospodarczy i społeczni.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) koszty doradztwa.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrumenty finansowe mogą być łączone z 
dotacjami, dotacjami na spłatę odsetek i 
dotacjami na opłaty gwarancyjne. W takim 
przypadku należy prowadzić oddzielną 
dokumentację w odniesieniu do każdej 
formy finansowania.

Instrumenty finansowe mogą być łączone z 
dotacjami, dotacjami na spłatę odsetek, 
mikrokredytami i dotacjami na opłaty 
gwarancyjne. W takim przypadku należy 
prowadzić oddzielną dokumentację w 
odniesieniu do każdej formy finansowania.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 
określających szczegółowe zasady 
dotyczące oceny ex ante instrumentów 
finansowych, łączenia wsparcia 
udzielonego ostatecznym odbiorcom 
poprzez dotacje, dotacje na spłatę odsetek, 
dotacje na opłaty gwarancyjne i 
instrumenty finansowe, dodatkowe 
szczegółowe przepisy dotyczące 
kwalifikowalności wydatków i zasady 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 
określających szczegółowe zasady 
dotyczące oceny ex ante instrumentów 
finansowych, łączenia wsparcia 
udzielonego ostatecznym odbiorcom 
poprzez dotacje, dotacje na spłatę odsetek, 
dotacje na opłaty gwarancyjne, 
mikrokredyty i instrumenty finansowe, 
dodatkowe szczegółowe przepisy 
dotyczące kwalifikowalności wydatków i 
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określające rodzaje działań, które nie są 
wspierane za pomocą instrumentów 
finansowych.

zasady określające rodzaje działań, które 
nie są wspierane za pomocą instrumentów 
finansowych.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkłady rzeczowe nie stanowią 
wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu 
do instrumentów finansowych, z 
wyjątkiem wkładów w postaci gruntów lub 
nieruchomości w odniesieniu do inwestycji 
mającej na celu wspieranie rozwoju 
obszarów miejskich lub rewitalizację 
obszarów miejskich, jeżeli dane grunty lub 
nieruchomości stanowią część inwestycji.
Takie wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości są kwalifikowalne, pod 
warunkiem spełnienia wymogów art. 59.

3. Wkłady rzeczowe nie stanowią 
wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu 
do instrumentów finansowych, z 
wyjątkiem wkładów w postaci gruntów lub 
nieruchomości w odniesieniu do inwestycji 
mającej na celu wspieranie rozwoju 
obszarów miejskich lub wiejskich oraz
rewitalizację obszarów miejskich lub 
wiejskich, jeżeli dane grunty lub 
nieruchomości stanowią część inwestycji.
Takie wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości są kwalifikowalne, pod 
warunkiem spełnienia wymogów art. 59.

Poprawka 99

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 7 lat od daty zamknięcia 
programu. Kwota pozostała po tym okresie 
przenoszona jest do budżetu Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zarządzająca przesyła do 
Komisji specjalne sprawozdanie dotyczące 
operacji obejmujących instrumenty 
finansowe w postaci załącznika do 
rocznego sprawozdania z realizacji.

1. Instytucja zarządzająca przesyła do 
Komisji specjalne sprawozdanie dotyczące 
operacji obejmujących instrumenty 
finansowe w postaci załącznika do 
rocznego sprawozdania z realizacji, 
starając się unikać powielania 
i wprowadzania dodatkowych obciążeń 
administracyjnych.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
przedstawicieli partnerów. Każdy członek 
komitetu monitorującego ma prawo głosu.

1. Komitet monitorujący składa się z 
przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących i 
przedstawicieli partnerów, o których mowa 
w art. 5, ze szczególnym uwzględnieniem 
partnerów zaangażowanych w 
przygotowanie danych programów. Każdy 
członek komitetu monitorującego ma 
prawo głosu. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by skład komitetu 
monitorujacego był zrównoważony pod 
względem płci.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Partnerzy wybierają i mianują członków 
reprezentujących ich w komitecie 
monitorującym.
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Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista członków komitetu monitorującego 
jest publikowana.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organ, z którego pochodzi 
przewodniczący, pełni funkcję 
sekretariatu, aby wspierać partnerów w 
wykonywaniu przez nich zadań, a 
przewodniczącego w przygotowywaniu i 
prowadzeniu posiedzeń, a także w dbaniu 
o to, by prowadziły one do zamierzonych 
celów. 

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu 
realizacji programu i postępów w osiąganiu 
jego celów. Bierze przy tym pod uwagę 
dane finansowe, wskaźniki ogólne i 
specyficzne dla programu, w tym zmiany 
we wskaźnikach rezultatu i postępy w 
osiąganiu wartości docelowych ujętych 
ilościowo oraz celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania.

1. Komitet monitorujący zbiera się co 
najmniej dwa razy w roku i dokonuje 
przeglądu realizacji programu i postępów 
w osiąganiu jego celów oraz 
przestrzegania zasad horyzontalnych 
określonych w art. 6, 7, 7a i 8. Bierze przy 
tym pod uwagę dane finansowe, wskaźniki 
ogólne i specyficzne dla programu, w tym 
zmiany we wskaźnikach rezultatu i postępy 
w osiąganiu wartości docelowych ujętych 
ilościowo oraz celów pośrednich 



PE486.190v02-00 54/133 AD\908400PL.doc

PL

określonych w podstawie oceny 
wykonania.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet monitorujący szczegółowo bada 
wszelkie kwestie, które wpływają na 
wykonanie programu.

2. Komitet monitorujący szczegółowo bada 
wszelkie kwestie, które wpływają na 
wykonanie programu, łącznie z 
przeprowadzeniem oceny wykonania.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet monitorujący może wydawać 
zalecenia dla instytucji zarządzającej 
dotyczące realizacji programu i jego oceny.
Monitoruje on działania podjęte w 
następstwie tych zaleceń.

4. W celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego beneficjentów, Komitet 
monitorujący może wydawać zalecenia dla 
instytucji zarządzającej dotyczące 
realizacji programu i jego oceny.
Monitoruje on działania podjęte w 
następstwie tych zaleceń.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komitet monitorujący zatwierdza 
coroczne sprawozdania z realizacji 
programów, o których mowa w art. 44 
oraz sprawozdania z postępu prac, o 
których mowa w art. 46.
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 
specyficznych dla programu wskaźników 
oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach 
rezultatu i celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 
dla w pełni zrealizowanych operacji, a 
także dla wybranych operacji. W 
sprawozdaniach tych przedstawia się
również działania podejmowane w celu 
spełnienia uwarunkowań ex ante i wszelkie 
kwestie, które wpływają na wykonanie 
programu, oraz podjęte środki naprawcze.

2. Roczne sprawozdania z realizacji 
zawierają informacje na temat realizacji 
programu i jego priorytetów w odniesieniu 
do danych finansowych, ogólnych i 
specyficznych dla programu wskaźników 
oraz wartości docelowych ujętych 
ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach 
rezultatu i celach pośrednich określonych 
w podstawie oceny wykonania. Przekazane 
dane odnoszą się do wartości wskaźników 
dla w pełni zrealizowanych operacji, a 
także dla wybranych operacji. W 
sprawozdaniach tych przedstawia się 
również działania podejmowane w celu 
spełnienia uwarunkowań ex ante, 
uproszczenia procedur administracyjnych
i zajęcia się wszelkimi kwestiami, które 
wpływają na wykonanie programu, oraz 
podjęte środki naprawcze.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W rocznym sprawozdaniu z realizacji 
przedłożonym w 2017 r. ustala się i ocenia 
informacje określone w ust. 2, a także 
postępy poczynione na drodze do 
osiągnięcia celów programu, w tym udział 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych we wskaźnikach 
rezultatu, jeżeli dostępne są dowody 
pochodzące z ocen. Sprawozdanie to
obejmuje również ocenę realizacji działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 6, 7 i 8, oraz informacje 
na temat wsparcia wykorzystanego do 

3. W rocznym sprawozdaniu z realizacji 
przedłożonym w roku pierwszej oceny 
wykonania ustala się i ocenia informacje 
określone w ust. 2, a także postępy 
poczynione na drodze do osiągnięcia celów 
programu, w tym udział funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
we wskaźnikach rezultatu, jeżeli dostępne 
są dowody pochodzące z ocen.
Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
realizacji działań mających na celu 
uwzględnienie zasad określonych w art. 6, 
7, 7a i 8, oraz informacje na temat 
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realizacji celów dotyczących zmiany 
klimatu.

wsparcia wykorzystanego do realizacji 
celów dotyczących zmiany klimatu, 
ograniczenia ubóstwa i zmniejszenia 
ogólnej stopy bezrobocia i stopy 
bezrobocia osób młodych.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
roczne sprawozdanie z realizacji 
przedłożone w 2019 r. oraz końcowe 
sprawozdanie z realizacji zawierają, oprócz 
informacji i oceny, o których mowa w ust. 
2 i 3, informacje i oceny dotyczące 
postępów na drodze do osiągnięcia celów 
programu i jego wkładu w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

4. W odniesieniu do funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
roczne sprawozdanie z realizacji 
przedłożone w roku drugiej oceny 
wykonania oraz końcowe sprawozdanie 
z realizacji zawierają, oprócz informacji 
i oceny, o których mowa w ust. 2 i 3, 
informacje i oceny dotyczące postępów na 
drodze do osiągnięcia celów programu 
i jego wkładu w realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Coroczne posiedzenie przeglądowe 
może dotyczyć więcej niż jednego 
programu. W 2017 r. i 2019 r. coroczne 
posiedzenie przeglądowe obejmuje 
wszystkie programy w państwie 
członkowskim, z uwzględnieniem 
sprawozdań z postępu prac złożonych w 
tych latach przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 46.

2. Coroczne posiedzenie przeglądowe 
może dotyczyć więcej niż jednego 
programu. W latach, w których 
przeprowadza się ocenę wykonania,
coroczne posiedzenie przeglądowe 
obejmuje wszystkie programy w państwie 
członkowskim, z uwzględnieniem 
sprawozdań z postępu prac złożonych 
w tych latach przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 46.
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Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie i Komisja mogą 
uzgodnić, że nie będą organizować 
corocznego posiedzenia przeglądowego w 
sprawie programu w latach innych niż
2017 i 2019.

3. Państwo członkowskie i Komisja mogą 
uzgodnić, że nie będą organizować 
corocznego posiedzenia przeglądowego 
w sprawie programu w latach innych niż
te, w których przeprowadza się ocenę 
wykonania.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w szczególności w 
odniesieniu do celów pośrednich 
określonych dla poszczególnych 
programów w podstawie oceny wykonania 
oraz w odniesieniu do wsparcia 
wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 
klimatu;

(b) postępów w realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w szczególności w 
odniesieniu do wykonalnych, mierzalnych 
jakościowych i ilościowych celów 
pośrednich opartych na wynikach i 
wyzwaniach państw członkowskich z 
przeszłości, określonych dla 
poszczególnych programów w podstawie 
oceny wykonania oraz w odniesieniu do 
wsparcia wykorzystanego na cele 
dotyczące zmiany klimatu, zmniejszenia 
ubóstwa oraz ogólnej stopy bezrobocia i 
stopy bezrobocia osób młodych;

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera (h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) roli partnerów, o których mowa w art. 
5, w realizacji umowy partnerskiej.

(h) roli partnerów, o których mowa w art. 
5, w realizacji umowy partnerskiej, łącznie 
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z listą zaangażowanych partnerów, 
wykazem ich zadań oraz ich opiniami 
dotyczącymi realizacji programu i zasady 
partnerstwa, oraz zakresem, w jakim ich 
opinie zostały wzięte pod uwagę.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W 2018 r. i w 2020 r. Komisja 
umieszcza w swoim rocznym 
sprawozdaniu z postępu prac na wiosenne 
posiedzenie Rady Europejskiej część
poświęconą podsumowaniu sprawozdania 
strategicznego, w szczególności w 
odniesieniu do postępów w realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

5. W 2018 r. i w 2020 r. Komisja 
umieszcza w swoim rocznym 
sprawozdaniu z postępu prac na wiosenne 
posiedzenie Rady Europejskiej część 
poświęconą podsumowaniu sprawozdania 
strategicznego, w szczególności w 
odniesieniu do postępów w realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
celów inicjatyw przewodnich strategii Unii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oceny przeprowadza się w celu poprawy 
jakości projektowania i realizacji 
programów, jak również w celu analizy ich 
efektywności, skuteczności oraz ich 
wpływu. Wpływ programów jest oceniany 
zgodnie z misją odpowiedniego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych w odniesieniu do celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego33

sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak 
również w odniesieniu do PKB oraz 

1. Oceny przeprowadza się w celu poprawy 
jakości projektowania i realizacji 
programów, jak również w celu analizy ich 
efektywności, skuteczności oraz ich 
wpływu. Wpływ programów jest oceniany 
zgodnie z misją odpowiedniego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych w odniesieniu do celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu33, 
jak również w odniesieniu do celów w 
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bezrobocia, w stosownych przypadkach. zakresie klimatu, wskaźników 
horyzontalnych, PKB oraz bezrobocia i 
wysokiej jakości zatrudnienia, w 
stosownych przypadkach. Oprócz 
wskaźnika dotyczącego PKB na 
mieszkańca państwa członkowskie mogą 
wykorzystać inne wskaźniki społeczne i 
środowiskowe, aby uzyskać bardziej 
społeczny obraz ogólnego poziomu 
dobrobytu w ocenianym regionie czy 
państwie członkowskim.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia 
ocen i dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do wskaźników ogólnych
i, w stosownych przypadkach, 
specyficznych dla programu.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
zasoby niezbędne do przeprowadzenia 
ocen jakościowych i ilościowych oraz
dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do ogólnych wskaźników
jakościowych i ilościowych oraz, w 
stosownych przypadkach, wskaźników
specyficznych dla programu.

Poprawka 119

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wkładu w realizację unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przy uwzględnieniu 
wybranych celów tematycznych i 
priorytetów oraz potrzeb krajowych i 
regionalnych;

(a) wkładu w realizację unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przy uwzględnieniu 
wybranych celów tematycznych, zasad 
horyzontalnych określonych w art. 6, 7, 7a
i 8 niniejszego rozporządzenia i 
priorytetów oraz potrzeb krajowych i 
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regionalnych;

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spójności wybranych celów 
tematycznych, priorytetów i 
odpowiadających im celów programów ze 
wspólnymi ramami strategicznymi, umową 
partnerską oraz zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu;

(d) spójności wybranych celów 
tematycznych, priorytetów i 
odpowiadających im celów programów i 
zasad horyzontalnych określonych w art. 
6, 7, 7a i 8 niniejszego rozporządzenia ze 
wspólnymi ramami strategicznymi, umową 
partnerską oraz zaleceniami dla 
poszczególnych państw przyjętymi na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu;

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) adekwatności i zrozumiałości 
proponowanych wskaźników właściwych 
dla programu;

(e) adekwatności i zrozumiałości 
proponowanych wskaźników właściwych 
dla programu i wskaźnikow 
horyzontalnych;

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3 – litera (l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
zapobieganie dyskryminacji;

(l) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
zapobieganie dyskryminacji zgodnie z 
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zasadami określonymi w art. 7;

Poprawka 123

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(la) adekwatności planowanych działań 
w celu zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych;

Poprawka 124

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(m) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
zrównoważonego rozwoju.

(m) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 
zrównoważonego rozwoju i włączenia 
społecznego oraz realizacji celów 
ograniczenia ubóstwa.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena ex post jest przeprowadzana przez 
Komisję lub państwa członkowskie, w 
ścisłej współpracy. Oceny ex-post badają 
skuteczność i efektywność funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ich wkład w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie ze szczegółowymi wymogami
ustanowionymi w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy. Oceny ex post 

Ocena ex post jest przeprowadzana przez 
Komisję w ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi. Oceny ex-post badają 
skuteczność i efektywność funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ich wkład w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
celów inicjatyw przewodnich strategii Unii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
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zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

zgodnie ze szczegółowymi wymogami 
ustanowionymi w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy. Oceny ex post 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Poprawka 126

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) pomocy w związku z dostępem do 
funduszy skierowanej zwłaszcza do MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw;

Poprawka 127

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) wsparcia na rzecz budowania 
potencjału partnerów społecznych i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
o których mowa w art. 5, zwłaszcza 
w zakresie angażowania przedstawicieli 
grup w trudnej sytuacji, oraz wsparcia dla 
organizacji patronackich zrzeszających 
organizacje pozarządowe, partnerów 
społecznych, sieci i stowarzyszeń 
reprezentujących władze lokalne, miejskie 
i regionalne, działających na poziomie 
Unii w dziedzinie polityki spójności na 
rzecz tworzenia sieci z partnerami 
krajowymi i regionalnymi;

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (j b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(jb) wsparcia na rzecz wymiany poglądów 
i współpracy w istniejących i nowych 
sieciach tematycznych lokalnych grup 
działania, o których mowa w art. 30, w 
zakresie opracowania i wdrożenia 
lokalnych strategii na rzecz rozwoju.
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Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z inicjatywy państwa członkowskiego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych mogą być wspierane 
działania w zakresie przygotowania, 
zarządzania, monitorowania, oceny, 
informacji i komunikacji, tworzenia sieci, 
rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu.
Fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być wykorzystane 
przez państwo członkowskie do wspierania 
działań na rzecz zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego dla beneficjentów, w 
tym działań takich jak systemy 
elektronicznej wymiany danych oraz 
działań mających na celu wzmocnienie 
potencjału organów państwa 
członkowskiego i beneficjentów w zakresie 
zarządzania i wykorzystania tych funduszy.
Działania te mogą dotyczyć 
poprzedzających oraz kolejnych okresów 
programowania.

Z inicjatywy państwa członkowskiego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych mogą być wspierane 
działania w zakresie przygotowania, 
zarządzania, monitorowania, oceny, 
informacji i komunikacji, tworzenia sieci, 
rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu.
Fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być wykorzystane 
przez państwo członkowskie do wspierania 
działań na rzecz zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego dla beneficjentów, w 
tym takich jak systemy elektronicznej 
wymiany danych, oraz dodatkowych
działań mających na celu wzmocnienie 
potencjału organów państwa 
członkowskiego, partnerów, o których 
mowa w art. 5, przy silnej reprezentacji 
partnerów gospodarczych i społecznych, w 
celu promowania wymiany poglądów i 
najlepszych praktyk wśród lokalnych grup 
działania, o których mowa w art. 30, na 
szczeblu krajowym, i beneficjentów w 
zakresie zarządzania tymi funduszami i ich
wykorzystania. Działania te mogą dotyczyć 
poprzedzających oraz kolejnych okresów 
programowania.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, by partnerzy, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), b) i c), 
otrzymali odpowiednie wsparcie 
techniczne w ramach programów 
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operacyjnych, aby ułatwić ich 
zaangażowanie i udział w przygotowaniu i 
wdrażaniu umów partnerskich oraz w 
przygotowaniu, wdrażaniu,
monitorowaniu i ocenie programów.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, by w ramach wszystkich 
programów operacyjnych udostępniane 
było odpowiednie wsparcie techniczne, 
aby ułatwić zaangażowanie i udział 
organizacji pozarządowych w 
przygotowaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie funduszy.

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikowalność wydatków ustala się 
na podstawie przepisów krajowych, z 
wyjątkiem przypadków, w których 
szczegółowe przepisy zostały ustanowione 
w niniejszym rozporządzeniu lub na jego 
podstawie bądź w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy lub na ich 
podstawie.

1. Kwalifikowalność wydatków ustala się 
na podstawie przepisów krajowych, z 
wyjątkiem wydatków na projekty 
europejskiej współpracy terytorialnej i
przypadków, w których szczegółowe 
przepisy zostały ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu lub na jego podstawie bądź 
w przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy lub na ich podstawie.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja opracowuje specjalny system 
wsparcia z myślą o wydatkach w ramach 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej w celu poprawy ich 
praktycznego stosowania.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku pomocy podlegającej 
zwrotowi wsparcie zwrócone organowi, 
który go udzielił, lub innemu właściwemu 
organowi państwa członkowskiego jest 
przechowywane na oddzielnym rachunku i 
ponownie wykorzystywane do tego 
samego celu lub zgodnie z celami 
programu.

W przypadku pomocy podlegającej 
zwrotowi wsparcie zwrócone organowi, 
który go udzielił, lub innemu właściwemu 
organowi państwa członkowskiego jest 
przechowywane na rachunku o odrębnym 
numerze i ponownie wykorzystywane do 
tego samego celu lub zgodnie z celami 
programu.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) płatności ryczałtowe nieprzekraczające
100 000 EUR wkładu publicznego;

(c) płatności ryczałtowe nieprzekraczające
200 000 EUR wkładu publicznego;

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 20 % bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych, w przypadku gdy 

(a) według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 30 % bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych, w przypadku gdy 
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stawka jest obliczana na podstawie 
rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej 
metody obliczeń lub metody stosowanej w 
ramach systemów dotacji finansowanych w 
całości przez państwo członkowskie w 
przypadku podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;

stawka jest obliczana na podstawie 
rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej 
metody obliczeń lub metody stosowanej w 
ramach systemów dotacji finansowanych w 
całości przez państwo członkowskie w 
przypadku podobnego rodzaju operacji i 
beneficjenta;

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 15 % kwalifikowalnych 
kosztów związanych z pracownikami;

(b) według stawki zryczałtowanej w 
wysokości do 20 % kwalifikowalnych 
kosztów związanych z pracownikami;

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podatek od wartości dodanej (VAT).
Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, 
jeżeli nie istnieje możliwość ich 
odzyskania na mocy prawodawstwa 
krajowego VAT i jeżeli są płacone przez 
beneficjentów innych niż osoby 
niepodlegające opodatkowaniu zgodnie z 
definicją podaną w art. 13 ust. 1 akapit 
pierwszy dyrektywy 2006/112/WE, pod 
warunkiem że takie kwoty VAT nie są 
ponoszone w związku z zapewnianiem 
infrastruktury.

(c) podlegający odzyskaniu podatek od 
wartości dodanej (VAT). Kwoty VAT są 
jednak kwalifikowalne, jeżeli nie istnieje 
możliwość ich odzyskania na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z 
funduszy, jeżeli w okresie pięciu lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta 
lub w okresie ustalonym zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma 
to zastosowanie:

1. W przypadku operacji obejmującej 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 
produkcyjne dokonuje się
proporcjonalnego zwrotu wkładu 
z funduszy, jeżeli w okresie pięciu lat, a 
w szczególnym przypadku małych 
i średnich przedsiębiorstw w ciągu trzech 
lat, od płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta lub w okresie ustalonym 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam 
gdzie ma to zastosowanie:

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku operacji wspieranych z 
EFS oraz operacji wspieranych z innych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram inwestycyjnych, które nie są 
inwestycjami w infrastrukturę lub 
inwestycjami produkcyjnymi, dokonuje się 
zwrotu wkładu z funduszu tylko wtedy, 
gdy są one objęte obowiązkiem utrzymania 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi 
zasadami pomocy państwa oraz jeżeli 
zaprzestano działalności produkcyjnej lub 
ją relokowano w okresie ustalonym w tych 
przepisach.

2. W przypadku operacji wspieranych z 
EFS oraz operacji wspieranych z innych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram inwestycyjnych, które nie są 
inwestycjami w infrastrukturę lub 
inwestycjami produkcyjnymi, dokonuje się 
zwrotu wkładu z funduszu tylko wtedy, 
gdy są one objęte obowiązkiem utrzymania 
inwestycji zgodnie z obowiązującymi 
zasadami pomocy państwa oraz jeżeli 
zaprzestano działalności produkcyjnej lub 
ją relokowano w okresie 10 lat.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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programu.

Poprawka 143

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 sześciu
miesięcy, jeżeli:

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” w 
państwach członkowskich i regionach – cel 
wspierany ze wszystkich funduszy; oraz

(a) „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i włączenia 
społecznego” w państwach członkowskich 
i regionach – cel wspierany ze wszystkich 
funduszy; oraz

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Fundusze strukturalne wspierają cel
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” we 
wszystkich regionach odpowiadających 
poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych do celów 
statystycznych (zwanemu dalej „poziom 
NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem

1. Fundusze strukturalne wspierają cel
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i włączenia 
społecznego” we wszystkich regionach 
odpowiadających poziomowi 2 wspólnej 
klasyfikacji jednostek terytorialnych do 
celów statystycznych (zwanemu dalej
„poziom NUTS 2”) ustanowionej 
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(WE) nr 1059/2003. rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003.

Poprawka 146

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 147

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 % (tj. kwota 53 142 922 017 
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwych 
wyjątków w przypadku stolicy państwa 
o dużej gęstości zaludnienia i skrajnej 
koncentracji ludności państwa na jej 
terenie, na podstawie umowy 
o partnerstwie;

Poprawka 148

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, wskaźnik 
osób starszych uzależnionych od pomocy, 
gęstość zaludnienia, zamożność regionu, 
zamożność kraju, skorygowany 
rozporządzalny dochód netto na jednego 
mieszkańca oraz stopa bezrobocia w 
regionach słabiej rozwiniętych i w 
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regionach w okresie przejściowym;

Poprawka 149

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 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. Jeżeli 
zgodnie z umową partnerską minimalny 
udział dla każdej kategorii regionów jest 
niższy od minimalnego poziomu, taki 
spadek musi być zrekompensowany 
wzrostem w innych kategoriach regionów. 
Odpowiednio, wynikająca z tego kwota 
ogólna na szczeblu krajowym dla 
wszystkich kategorii regionów nie jest
niższa niż kwota ogólna na szczeblu 
krajowym wynikająca z zastosowania 
minimalnych poziomów. Do celów 
niniejszego przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez [instrument
„Żywność dla potrzebujących”] uznaje się 
za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Poprawka150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5 % środków na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” stanowi rezerwę na 
wykonanie, alokowaną zgodnie z art. 20.

skreślony
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Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 0,2 % środków EFRR na cel „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” przeznacza się na działania 
innowacyjne z inicjatywy Komisji w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

7. 1 % środków EFRR na cel „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” przeznacza się na działania 
innowacyjne z inicjatywy Komisji w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 2 % ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 
członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej o 
przeniesienie do 6 % ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Uzasadnienie

Przy zasadach istniejących na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie ma powodu 
nakładać dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie. Ponadto należy wziąć pod uwagę 
wysoki poziom złożoności polityki spójności oraz zasadę pomocniczości zapisaną w Traktacie.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie biorą pod Komisja i państwa członkowskie biorą pod 
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uwagę ogólne warunki makroekonomiczne 
i szczególne lub wyjątkowe okoliczności,
takie jak procesy prywatyzacyjne, lub 
wyjątkowy poziom publicznych lub 
równoważnych wydatków strukturalnych 
poniesionych przez państwo członkowskie 
w okresie 2007-2013. Uwzględniają także 
zmiany krajowych przydziałów z funduszy 
strukturalnych w porównaniu do lat 2007-
2013.

uwagę ogólne warunki makroekonomiczne 
i szczególne lub wyjątkowe okoliczności,
które mogą zakładać wyjątkową zmianę
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych poniesionych przez państwo 
członkowskie w okresie 2007-2013.
Uwzględniają także zmiany krajowych 
przydziałów z funduszy strukturalnych w 
porównaniu do lat 2007-2013.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Weryfikacja utrzymania poziomu 
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
odbywa się w chwili przedłożenia umowy 
partnerskiej (weryfikacja ex ante), w 2018 
r. (weryfikacja średniookresowa) oraz w 
2022 r. (weryfikacja ex post).

Weryfikacja utrzymania poziomu 
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
odbywa się w chwili przedłożenia umowy 
partnerskiej (weryfikacja ex ante), podczas 
weryfikacji średniookresowej oraz
ostatecznie podczas weryfikacji ex post.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję w ramach weryfikacji ex post, że 
dane państwo członkowskie nie utrzymało 
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” na 
poziomie odniesienia określonym w 
umowie partnerskiej, jak to zostało 
określone w załączniku III, Komisja może 
dokonać korekty finansowej. Podejmując
decyzję, czy należy dokonać korekty 
finansowej, Komisja bierze pod uwagę, 

6. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję w ramach weryfikacji ex post, że 
dane państwo członkowskie nie utrzymało 
publicznych lub równoważnych wydatków 
strukturalnych na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” na 
poziomie odniesienia określonym w 
umowie partnerskiej, jak to zostało 
określone w załączniku III, Komisja może 
dokonać korekty finansowej. Komisja 
podejmuje decyzję o dokonaniu korekty 
finansowej jedynie wówczas, gdy uważa,
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czy sytuacja gospodarcza w danym 
państwie członkowskim uległa znacznej 
zmianie od czasu weryfikacji 
średniookresowej, a także czy zmiana ta 
została wzięta pod uwagę w tym czasie.
Szczegółowe zasady odnoszące się do 
stawek korekty finansowej zawarte są w 
załączniku III pkt 3.

że dane państwo członkowskie nie podjęło 
koniecznych środków w celu zastosowania 
się do jej zaleceń w tym względzie, przy 
czym rozważa ona, czy sytuacja 
gospodarcza w danym państwie 
członkowskim uległa znacznej zmianie od 
czasu weryfikacji średniookresowej, a 
także czy zmiana ta została wzięta pod 
uwagę w tym czasie. Szczegółowe zasady 
odnoszące się do stawek korekty 
finansowej zawarte są w załączniku III pkt 
3.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść i przyjęcie programów operacyjnych 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

Treść, przyjmowanie i zmiana programów 
operacyjnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia”

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 
priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada celowi tematycznemu i 
obejmuje jeden lub więcej priorytetów 
inwestycyjnych tego celu tematycznego 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy. W należycie 
uzasadnionych okolicznościach w 
przypadku EFS oś priorytetowa może
dotyczyć więcej niż jednej kategorii 
regionów i więcej niż jednego funduszu,
może łączyć jeden lub większą liczbę 
priorytetów inwestycyjnych z różnych 
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pozostałe osie priorytetowe. celów tematycznych określonych w art. 9 
ust. 8, 9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe w należycie 
uzasadnionych okolicznościach.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz miast, w których realizowane 
będą zintegrowane działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFRR na te działania, w tym 
środki przekazane miastom na zarządzanie 
na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia
(UE) nr [...] [EFRR], a także orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFS na 
działania zintegrowane;

(iii) orientacyjny wykaz miast,
funkcjonalnych obszarów miejskich oraz 
obszarów podmiejskich do rewitalizacji, w 
których realizowane będą zintegrowane 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich, orientacyjny 
roczny przydział wsparcia z EFRR na te 
działania, w tym środki przekazane 
miastom na zarządzanie na podstawie art. 7 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [...] [EFRR], 
a także orientacyjny roczny przydział 
wsparcia z EFS na działania zintegrowane;

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iii a) (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) wykaz mikroregionów wiejskich o 
największej koncentracji ubóstwa i 
orientacyjny roczny przydział wsparcia z 
EFS, EFRR i EFRROW na działania 
zintegrowane;

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) identyfikacja obszarów, na których 
rozwój lokalny będzie kierowany przez 
lokalną społeczność;

(iv) orientacyjna identyfikacja obszarów, 
na których rozwój lokalny będzie 
kierowany przez lokalną społeczność;

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich;

(vi) wkład planowanych interwencji w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii na rzecz basenów morskich i 
masywów górskich;

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

(d) wkład w zintegrowane podejście 
określone w umowie partnerskiej w celu
sprostania regionalnym wyzwaniom 
demograficznym oraz zaspokojenia 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem i bezrobociem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem
społecznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 
i zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) dla każdego uwarunkowania ex ante, 
określonego zgodnie z załącznikiem IV, 
które pozostaje niespełnione w chwili 
przedłożenia umowy partnerskiej i 
programu operacyjnego – opis działań 
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante oraz harmonogram 
tych działań;

(ii) dla każdego odpowiedniego
uwarunkowania ex ante, określonego 
zgodnie z załącznikiem IV, które pozostaje 
niespełnione w chwili przedłożenia umowy 
partnerskiej i programu operacyjnego –
opis działań zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante oraz harmonogram 
tych działań;

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) ocena obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów, działania planowane w celu 
zmniejszenia tych obciążeń oraz 
odpowiadające im cele;

(ii) działania planowane w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów, wraz z 
odpowiadającymi im celami;

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wykaz dużych projektów, w 
przypadku których szacunkowe daty 
rozpoczęcia głównych prac przypadają 
przed dniem 1 stycznia 2018 r.;

(iii) orientacyjny wykaz dużych projektów, 
w przypadku których szacunkowe daty 
rozpoczęcia głównych prac przypadają 
przed dniem 1 stycznia 2018 r.;

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera (h) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wskazanie organu akredytującego,
instytucji zarządzającej, w stosownych 

(i) wskazanie instytucji zarządzającej, w 
stosownych przypadkach instytucji 
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przypadkach instytucji certyfikującej oraz 
instytucji audytowej;

certyfikującej oraz instytucji audytowej;

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans i 
zapobieganie dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną podczas
przygotowania, opracowywania i realizacji 
programu, w szczególności w odniesieniu 
do dostępności finansowania, z 
uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją, w szczególności wymogi 
dotyczące zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych;

(ii) opis konkretnych działań mających na 
celu promowanie równości szans 
i zapobieganie dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, a także unikanie powielania 
segregacji podczas przygotowania, 
opracowywania i realizacji programu, 
w szczególności w odniesieniu do 
dostępności finansowania, 
z uwzględnieniem potrzeb różnych grup 
docelowych zagrożonych taką 
dyskryminacją;

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) opis konkretnych działań mających 
na celu zapewnienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych podczas 
przygotowania, opracowywania 
i realizacji programu operacyjnego;

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz, w stosownych 
przypadkach, rozwiązania zapewniające 
uwzględnianie problematyki płci na 
poziomie programu operacyjnego i 
operacji.

(iii) opis wkładu programu w promowanie 
równouprawnienia płci oraz rozwiązania 
zapewniające uwzględnianie problematyki 
płci na poziomie programu operacyjnego i 
operacji, a także opis konkretnych działań 
prowadzonych w celu promowania 
równości kobiet i mężczyzn.

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) opis konkretnych działań 
podejmowanych w celu zrealizowania 
unijnego celu w zakresie ograniczania 
ubóstwa poprzez wspieranie włączenia 
społecznego grup osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji;

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wniosku dotyczącego programu 
operacyjnego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds. 
równości w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii).

Do wniosku dotyczącego programu 
operacyjnego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” państwa członkowskie 
dołączają opinię krajowych organów ds. 
równości i partnerów, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 lit. a), b) i c), w sprawie 
środków wymienionych w ppkt (i), (ii) i
(iii) niniejszego ustępu.
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Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia programu 
operacyjnego.

5. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję 
w sprawie zatwierdzenia elementów
programu operacyjnego określonych w ust.
2 lit. a) ppkt (ii), lit. b) ppkt (i)–(ii), lit. d), 
lit. e) ppkt (i)–(ii), lit. g) ppkt (i)–(ii) i lit. 
h) ppkt (i)–(ii).

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Fundusze mogą wspólnie dostarczać 
wsparcie dla programów operacyjnych w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

1. Fundusze mogą wspólnie dostarczać 
wsparcie dla programów operacyjnych w 
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i włączenia 
społecznego”.

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
5 % unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
10 % unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia z 
drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
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operacji i są bezpośrednio z nią związane. operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Poprawka 175

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy operacyjne koncentrujące się 
na grupach w trudnej sytuacji, takich jak 
młodzież, kobiety, migranci, długotrwale 
bezrobotni, ubogie osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne i mniejszości etniczne, 
są uznawane za kwalifikujące się do 
działania na całym terytorium bez 
względu na geograficzne ograniczenia 
odniesienia.

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) analiza oddziaływania na środowisko, z 
uwzględnieniem potrzeb dotyczących 
dostosowania do zmiany klimatu i 
łagodzenia skutków zmiany klimatu, a 
także odporności na klęski żywiołowe;

(f) analiza oddziaływania na środowisko, z 
uwzględnieniem potrzeb dotyczących 
dostosowania do zmiany klimatu i 
łagodzenia jej skutków, a także odporności 
na klęski żywiołowe, a także skutków 
społecznych z uwzględnieniem korzyści w 
kwestii spójności i rozwoju;

Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) analizę skutków wspólnego planu 
działania dla promowania 
równouprawnienia płci oraz zapobiegania 

(6) analizę skutków wspólnego planu 
działania dla promowania 
równouprawnienia płci oraz zapobiegania 
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dyskryminacji; dyskryminacji określonego w art. 7;

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) analizę skutków wspólnego planu 
działania na rzecz dostępności dla osób 
niepełnosprawnych;

Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dokonuje przeglądu postępów w 
osiąganiu celów pośrednich, 
produktów/usług oraz rezultatów 
wspólnego planu działania;

(a) dokonuje przeglądu postępów w 
osiąganiu celów pośrednich, 
produktów/usług oraz rezultatów 
wspólnego planu działania i przekazuje 
wyniki komitetowi monitorującemu;

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) rozpatruje i zatwierdza wszelkie 
propozycje zmian wspólnego planu 
działania w celu uwzględnienia wszelkich 
kwestii mających wpływ na jego 
wykonanie.

(b) rozpatruje i zatwierdza wszelkie 
propozycje zmian wspólnego planu 
działania w celu uwzględnienia wszelkich 
kwestii mających wpływ na jego 
wykonanie i przekazuje wyniki komitetowi 
monitorującemu.

Poprawka 181

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy strategia rozwoju 
obszarów miejskich bądź inne strategie 
lub pakty terytorialne, zgodnie z definicją 
w art. 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
[EFS] wymagają zintegrowanego podejścia 
obejmującego inwestycje w ramach więcej 
niż jednej osi priorytetowej jednego lub 
kilku programów operacyjnych, działania 
są przeprowadzane w postaci 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej
(„inwestycje ITI”).

1. W przypadku gdy strategia lub pakt
rozwoju obszarów miejskich lub wiejskich, 
zgodnie z definicją w art. 12 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie [EFS] wymagają 
zintegrowanego podejścia obejmującego 
inwestycje w ramach więcej niż jednej osi 
priorytetowej jednego lub kilku 
programów operacyjnych, działania są 
przeprowadzane w postaci zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej („inwestycje ITI”).

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) działania mające na celu zapewnienie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych;

Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1 – litera (f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) działania na rzecz walki z ubóstwem i 
wspierania włączenia społecznego grup 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji;

Poprawka 184

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia 2016 r. i do dnia 30 1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. i do dnia 30
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kwietnia każdego kolejnego roku, z rokiem 
2022 włącznie, państwo członkowskie 
przedkłada Komisji roczne sprawozdanie z 
realizacji zgodnie z art. 44 ust. 1.
Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. 
obejmuje lata budżetowe 2014 i 2015, a 
także okres między początkową datą 
kwalifikowalności wydatków a dniem 31 
grudnia 2013 r.

czerwca każdego kolejnego roku, z rokiem 
2022 włącznie, państwo członkowskie 
przedkłada Komisji roczne sprawozdanie z 
realizacji zgodnie z art. 44 ust. 1.
Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. 
obejmuje lata budżetowe 2014 i 2015, a 
także okres między początkową datą 
kwalifikowalności wydatków a dniem 31 
grudnia 2013 r.

Poprawka 185

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji 
złożonych w 2017 r. i 2019 r. ustala się i 
ocenia informacje wymagane na podstawie 
art. 44 ust. 3 i 4, odpowiednio, informacje 
określone w ust. 2, a także:

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji 
złożonych w latach oceny wykonania
ustala się i ocenia informacje wymagane na 
podstawie art. 44 ust. 3 i 4, odpowiednio, 
informacje określone w ust. 2 i można,
w zależności od treści i celów programów 
operacyjnych, dodać informacje 
uwzględniające następujące elementy:

Poprawka 186

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) postępy w realizacji zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich oraz rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność w ramach programu 
operacyjnego;

(a) postępy w realizacji zintegrowanego 
podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich i wiejskich oraz rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność w 
ramach programu operacyjnego;

Poprawka 187

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) konkretne działania mające na celu 
promowanie równouprawnienia płci oraz
zapobieganie dyskryminacji, w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych, i
uzgodnienia wdrożone, aby zapewnić 
włączenie perspektywy płci do programów 
operacyjnych i operacji;

(e) konkretne działania mające na celu 
promowanie równouprawnienia płci i
zapobieganie dyskryminacji oraz
uzgodnienia wdrożone, aby zapewnić 
włączenie perspektywy płci do programów 
operacyjnych i operacji, a także konkretne 
działania podejmowane w celu zwalczania 
ubóstwa i wspierania włączenia 
społecznego grup osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji;

Poprawka 188

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – litera (e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) konkretne działania prowadzone 
w celu zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych;

Poprawka 189

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3 – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu 
zaspokojenia szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, 
zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
zmarginalizowanych, w tym, w 
stosownych przypadkach, wykorzystane 
środki finansowe;

(i) postępy we wdrażaniu środków w celu
sprostania regionalnym wyzwaniom 
demograficznym oraz zaspokojenia 
szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem i bezrobociem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem
społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych i społeczności 
zmarginalizowanych, w tym wykorzystane 
środki finansowe;
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Poprawka 190

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 
lipca i 31 października instytucja 
zarządzająca przekazuje Komisji drogą 
elektroniczną następujące dane do celów 
monitorowania, dla każdego programu 
operacyjnego oraz w podziale na osie 
priorytetowe:

1. Do dnia 31 stycznia i 31 lipca instytucja 
zarządzająca przekazuje Komisji drogą 
elektroniczną następujące dane do celów 
monitorowania, dla każdego programu 
operacyjnego oraz w podziale na osie 
priorytetowe:

Poprawka 191

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) informowanie opinii publicznej o 
harmonogramach programowania i 
oczekiwanych harmonogramach 
wszystkich odnośnych procesów 
konsultacji publicznych na wszystkich 
etapach przygotowywania umowy 
partnerskiej i programów;

Poprawka 192

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instytucje UE i organy doradcze 
organizują akcje uświadamiające w celu 
objaśnienia funkcjonowania polityki 
spójności.
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Poprawka 193

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategia komunikacji jest dostępna dla 
osób niepełnosprawnych.

Poprawka 194

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze mogą wspierać pomoc 
techniczną do pułapu 0,35 % ich 
odnośnych rocznych alokacji.

Fundusze mogą wspierać pomoc 
techniczną do pułapu 0,25 % ich 
odnośnych rocznych alokacji.

Poprawka 195

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomoc techniczna jest udzielana w 
formie osi priorytetowej jednego funduszu
w ramach programu operacyjnego lub w 
formie konkretnego programu 
operacyjnego.

2. Pomoc techniczna jest udzielana w 
formie całości lub części osi priorytetowej 
w ramach programu operacyjnego lub w 
formie konkretnego programu 
operacyjnego.

Poprawka 196

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) 75 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, innych niż regiony 
wymienione w lit. b) i c), oraz dla 
wszystkich regionów, których PKB na 

(d) 85 % dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich, innych niż regiony 
wymienione w lit. b) i c), oraz dla 
wszystkich regionów, których PKB na 
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mieszkańca w okresie 2007-2013 wynosił 
poniżej 75 % średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, jednak których PKB na 
mieszkańca wzrósł do powyżej 75 % 
średniego PKB w UE-27;

mieszkańca w okresie 2007-2013 wynosił 
poniżej 75 % średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, jednak których PKB na 
mieszkańca wzrósł do powyżej 75 % 
średniego PKB w UE-27;

Uzasadnienie

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania i lepszej absorpcji funduszy UE regiony, 
których PKB na mieszkańca w okresie 2007-2013 wynosił poniżej 75% średniego PKB UE-25 
i które kwalifikują się w ramach kategorii regionów w okresie przejściowym lub regionów 
lepiej rozwiniętych, powinny mieć wyższą stopę współfinansowania.

Poprawka 197

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) znaczenia osi priorytetowej dla 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, mając na uwadze szczególne 
braki, które należy uzupełnić;

(1) znaczenia osi priorytetowej dla 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, mając na uwadze szczególne 
braki i cele inicjatyw przewodnich strategii 
Unii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

Poprawka 198

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) ograniczania ubóstwa i wspierania 
włączenia społecznego grup osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
szczególnie poprzez zintegrowane 
podejście oparte na aktywnym włączeniu;

Poprawka 199
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) znaczenia osi priorytetowej dla 
zmniejszenia stopy bezrobocia ogólnego i 
bezrobocia ludzi młodych, zwłaszcza w 
tych państwach członkowskich, w których 
stopy bezrobocia znacznie przekraczają 
średnią europejską;

Poprawka 200

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca może powierzyć instytucji 
pośredniczącej zarządzanie częścią 
programu operacyjnego w drodze pisemnej 
umowy między instytucją pośredniczącą a 
państwem członkowskim lub instytucją 
zarządzającą („dotacja globalna”).
Instytucja pośrednicząca przedstawia 
gwarancje swojej płynności finansowej i 
kompetencji w danej dziedzinie, jak 
również w zarządzaniu administracyjnym i 
finansowym.

7. Państwo członkowskie lub instytucja 
zarządzająca może powierzyć instytucji 
pośredniczącej zarządzanie częścią 
programu operacyjnego w drodze pisemnej 
umowy między instytucją pośredniczącą a 
państwem członkowskim lub instytucją 
zarządzającą („dotacja globalna”). W celu 
ułatwienia małym organizacjom 
pozarządowym dostępu do funduszy 
strukturalnych państwa członkowskie 
wspierają korzystanie z małych i 
dostosowanych do potrzeb dotacji 
globalnych. Instytucja pośrednicząca 
przedstawia gwarancje swojej płynności
finansowej i kompetencji w danej 
dziedzinie, jak również w zarządzaniu 
administracyjnym i finansowym.

Poprawka 201

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w 2014 r.: 2 % kwoty wsparcia z 
funduszy na cały okres programowania dla 

(a) w 2014 r.: 3 % kwoty wsparcia z 
funduszy na cały okres programowania dla 
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programu operacyjnego; programu operacyjnego;

Uzasadnienie

Główna idea obecnego ustawodawstwa (art. 82 rozporządzenia nr 1083/2006) powinna 
zostać utrzymana w lit. a), b) i c) w celu zapewnienia większej stabilności i trwałości, a także 
dla ułatwienia rozwiązywania problemów będących konsekwencją kryzysu gospodarczego 
w Europie.

Poprawka 202

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w 2015 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
funduszy na cały okres programowania dla 
programu operacyjnego;

(b) w 2015 r.: 2 % kwoty wsparcia z 
funduszy na cały okres programowania dla 
programu operacyjnego;

Poprawka 203

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w 2016 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
funduszy na cały okres programowania dla 
programu operacyjnego.

(c) w 2016 r.: 2 % kwoty wsparcia z 
funduszy na cały okres programowania dla 
programu operacyjnego;

Poprawka 204

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja umarza każdą część kwoty 
obliczonej zgodnie z akapitem drugim w 
ramach programu operacyjnego, która nie 
została wykorzystana na wstępną i roczną 
płatność zaliczkową, płatności okresowe 
lub płatność salda rocznego do dnia 31 
grudnia drugiego roku budżetowego 

1. Komisja umarza każdą część kwoty 
obliczonej zgodnie z akapitem drugim dla 
danego państwa członkowskiego, która nie 
została wykorzystana na wstępną i roczną 
płatność zaliczkową, płatności okresowe 
lub płatność salda rocznego do dnia 31 
grudnia trzeciego roku budżetowego 
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następującego po roku, w którym podjęto 
zobowiązanie budżetowe w ramach 
programu operacyjnego lub w odniesieniu 
do której wniosek o płatność sporządzony 
zgodnie z art. 121 nie został przesłany 
zgodnie z art. 126.

następującego po roku, w którym podjęto 
zobowiązanie budżetowe w ramach 
programu operacyjnego lub w odniesieniu 
do której wniosek o płatność sporządzony 
zgodnie z art. 121 nie został przesłany 
zgodnie z art. 126.

Poprawka 205

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) istnieją dowody wynikające z oceny 
wykonania, że w ramach osi priorytetowej 
nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania;

(f) z oceny wykonania wynika, że 
w ramach osi priorytetowej w znacznym 
zakresie nie osiągnięto celów pośrednich 
określonych w podstawie oceny 
wykonania;

Poprawka 206

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 1 – litera (g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) państwo członkowskie nie reaguje lub 
nie reaguje w zadowalający sposób na 
podstawie art. 20 ust. 3.

skreślona

Poprawka 207

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W trosce o pewność prawa Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z 
art. 142 aktów delegowanych dotyczących 
określenia pojęć i sytuacji, które można 
uznać za poważne w rozumieniu ust. 1 
niniejszego artykułu.
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Poprawka 208

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 136 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
kryteria stosowane do ustalenia poziomu 
korekty finansowej, która ma być 
zastosowana.

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
zgodnie z art. 142 aktów delegowanych w 
celu ustalenia przypadków uznawanych za 
poważne niedociągnięcia w rozumieniu 
niniejszego artykułu oraz ustanowienia 
kryteriów stosowanych do ustalenia 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana.

Poprawka 209

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W razie osiągnięcia porozumienia 
państwo członkowskie może ponownie 
wykorzystać odnośne fundusze Unii 
zgodnie z art. 135 ust. 3.

Poprawka 210

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 137 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby zastosować korektę finansową
Komisja podejmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w terminie sześciu 
miesięcy od daty przesłuchania lub od daty 
otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli 
dane państwo członkowskie zgadza się na 
przedłożenie takich dodatkowych 
informacji w następstwie przesłuchania.
Komisja bierze pod uwagę wszystkie 

5. W przypadku braku porozumienia
Komisja w celu zastosowania korekty 
finansowej podejmuje decyzję w drodze 
aktów wykonawczych, w terminie sześciu 
miesięcy od daty przesłuchania lub od daty 
otrzymania dodatkowych informacji, jeżeli 
dane państwo członkowskie zgadza się na 
przedłożenie takich dodatkowych 
informacji w następstwie przesłuchania.
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informacje i uwagi przedłożone w trakcie 
trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie 
ma miejsca, sześciomiesięczny okres 
rozpoczyna się dwa miesiące po dacie 
wezwania na przesłuchanie wysłanego 
przez Komisję.

Komisja bierze pod uwagę wszystkie 
informacje i uwagi przedłożone w trakcie 
trwania procedury. Jeśli przesłuchanie nie 
ma miejsca, sześciomiesięczny okres 
rozpoczyna się dwa miesiące po dacie 
wezwania na przesłuchanie wysłanego 
przez Komisję.

Poprawka 211

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 100 000
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

1. Operacje, dla których łączne wydatki 
kwalifikowalne nie przekraczają 200 000
EUR, nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi przeprowadzonemu przez 
instytucję audytową albo Komisję przed 
zamknięciem wszystkich odnośnych 
wydatków na podstawie art. 131. Inne 
operacje nie podlegają więcej niż jednemu 
audytowi na rok obrotowy 
przeprowadzonemu przez instytucję 
audytową i Komisję przed zamknięciem 
wszystkich odnośnych wydatków na 
podstawie art. 131. Niniejsze przepisy 
pozostają bez uszczerbku dla ust. 4.

Poprawka 212

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -I
Wspólne ramy strategiczne

Celem wspólnych ram strategicznych jest 
wskazanie zgodnie z art. 10 strategicznego 
kierunku dla procesu programowania na 
poziomie państw członkowskich i 
regionów oraz dla udziału funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
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strategicznych w realizacji ogólnych i 
szczegółowych celów unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Aby osiagnąć ten cel, ramy 
ustanawiają główne zasady horyzontalne i 
określają odpowiadające im przekrojowe 
wyzwania, tworzą synergię i mechanizmy 
koordynacji między funduszami objętymi 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz między tymi funduszami a innymi 
instrumentami w ramach strategii 
politycznych Unii, a także ustanawiają 
priorytety w zakresie współpracy 
terytorialnej.
W uzupełnieniu ram zawartych w 
niniejszym załączniku Komisja powinna 
wspierać państwa członkowskie i regiony 
poprzez przyjęcie, w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 142, 
niewyczerpującego wykazu zalecanych 
działań realizowanych w ramach 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Ten niewyczerpujący 
wykaz, jako część wspólnych ram 
strategicznych, powinien dostarczyć 
państwom członkowskim i regionom 
wytyczne dotyczące sposobu przełożenia 
celów tematycznych określonych w art. 9 
na programowanie, z uwzględnieniem 
różnych potrzeb, wyzwań i możliwości 
regionów oraz niezbędnej elastyczności na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 
regionalnego.
1. Zasady horyzontalne i wyzwania 
przekrojowe
1.1 Partnerstwo i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów 
1.1.1. Zasada wielopoziomowego 
sprawowania rządów wymaga 
skoordynowanych działań prowadzonych 
zgodnie z zasadą pomocniczości i 
proporcjonalności oraz w ramach 
partnerstwa. Przyjmuje ona również 
formę operacyjnej i 
zinstytucjonalizowanej współpracy, w 
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szczególności w odniesieniu do 
opracowywania i wdrażania unijnych 
strategii politycznych. Wyraźne 
odniesienie do zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu, stanowi 
wzmocnienie tej zasady i wartość dodaną 
dla polityki spójności jako takiej.
1.1.2 Zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów przestrzega się, aby 
ułatwiać osiagnięcie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej oraz realizację 
priorytetów Unii w zakresie inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.
1.1.3 Aby zapewnić skuteczne 
wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
państwa członkowskie i regiony prowadzą 
następujące działania:
a) realizacja partnerstwa zgodnie z art. 5;
b) ustanowienie mechanizmów 
koordynacji między różnymi poziomami 
sprawowania rządów zgodnie z 
właściwymi systemami uprawnień 
konstytucyjnych;
c) regularne składanie sprawozdań z 
realizacji partnerstwa.
1.1.4 Na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych partnerstwo 
organizuje się tak, aby bezpośrednio 
zaangażować władze regionalne i lokalne 
w przygotowywanie umów partnerskich 
oraz programów, a także 
przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę tych programów. 
Partnerzy społeczni i gospodarczy, inne 
organy publiczne oraz podmioty 
reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe i organy odpowiedzialne za 
promowanie równości i niedyskryminacji, 
również zostają w to włączeni w celu 
zapewnienia przestrzegania zasady 
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partnerstwa na wszystkich etapach 
realizacji polityki.
1.1.5 Współpraca z partnerami przebiega 
zgodnie ze sprawdzonymi rozwiązaniami. 
Państwa członkowskie i instytucje 
zarządzające wykorzystują część swojej 
pomocy technicznej udzielanej w ramach 
obecnego i następnego okresu 
programowania w celu zadbania o to, by 
mniejsze organy lokalne, partnerzy 
gospodarczy i społeczni oraz organizacje 
pozarządowe miały niezbędną zdolność do 
udziału w przygotowywaniu, realizacji, 
monitorowaniu i ocenie umowy 
partnerskiej i programów.
1.2 Trwały rozwój
1.2.1 Zasada zrównoważonego rozwoju 
określona w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) odnosi się do 
koncepcji postępu, zgodnie z którą aspekty 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
należy wspólnie uwzględniać w dążeniu do 
zapewnienia dobrobytu i lepszej jakości 
życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.
1.2.2 Aspekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz zasada 
„zanieczyszczający płaci” muszą stanowić 
zatem integralną część każdego planu, 
począwszy od jego opracowania i 
realizacji, aż po jego monitorowanie i 
ocenę. Odstępstwa od zasady 
„zanieczyszczający płaci” można 
dopuszczać tylko w wyjątkowych 
przypadkach i pod warunkiem, że 
zastosowano środki łagodzące.
1.2.3 Aby zmierzyć się ze złożonymi 
wyzwaniami, w których obliczu stoją, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zastosować wszystkie dostępne 
instrumenty polityki UE. Zwłaszcza w 
kontekście zwalczania skutków zmiany 
klimatu środki koncentruje się na 
działaniach zapobiegawczych i 
działaniach łagodzących skutki. Wszelkie 
nowe inwestycje dokonywane w ramach 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
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wspólnych ram strategicznych powinny 
odznaczać się odpowiednią odpornością 
na skutki zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych.
1.2.4 Należy kontynuować realizację 
istotnych inwestycji w infrastrukturę 
państw członkowskich i regionów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, aby 
spełnić wymogi określone w ramowej 
dyrektywie wodnej i w innych właściwych 
dyrektywach. Rozwiązania technologiczne 
ukierunkowane na przyczynienie się do 
zrównoważonych działań już istnieją, a 
także opracowywane są nowe tego rodzaju 
rozwiązania, w związku z czym należy 
kontynuować wsparcie badań w tej 
dziedzinie w ramach EFRR. Takie 
wsparcie powinno być ukierunkowane na 
uzupełnianie działań wchodzących w 
zakres programu „Horyzont 2020”.
Finansowanie działań z zakresu 
różnorodności biologicznej można 
udostępniać za pośrednictwem EFRROW 
i EFMR. EFRROW można również 
wykorzystywać do wsparcia osób 
gospodarujących gruntami w przypadku, 
gdy obowiązkowe wymogi środowiskowe 
prowadzą do strat na danym obszarze.
1.2.5 Dążenie do zrównoważonego 
rozwoju nie może mieć charakteru 
ćwiczenia technicznego. Aby zadbać o to, 
by cel ten był głównym elementem 
działania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, instytucje 
zarządzające powinny w sposób należyty i 
spójny uwzględniać ten cel w całym cyklu 
życia programu oraz powinny przyjąć 
aktywniejsze podejście do ograniczenia 
szkodliwych dla środowiska skutków 
interwencji m.in. poprzez podjęcie 
następujących działań:
a) ukierunkowanie inwestycji na 
rozwiązania najbardziej efektywne pod 
względem zasobów;
b) dokładne rozważenie konieczności 
inwestowania w sytuacji, w której 
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inwestycje te mogą mieć znaczący 
niekorzystny wpływ na środowisko;
c) przyjęcie perspektywy długoterminowej 
przy porównywaniu kosztów „cyklu życia” 
alternatywnych metod inwestycji; 
d) zastosowanie zielonych zamówień 
publicznych;
e) ukierunkowanie inwestycji na 
dostępność dla wszystkich użytkowników, 
co przyczyni się do tworzenia 
pozbawionego barier otoczenia 
ułatwiającego funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych.
1.3 Promowanie równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji 
1.3.1 Państwa członkowskie i regiony 
powinny podjąć odpowiednie kroki w celu 
wyeliminowania nierówności, 
promowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną na wszystkich 
etapach wdrażania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
1.3.2 Państwa członkowskie i regiony 
powinny dążyć do osiągnięcia celu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
powinny podjąć odpowiednie kroki 
mające na celu uniknięcie wszelkiej 
dyskryminacji podczas przygotowywania, 
realizacji, monitorowania i oceny operacji 
objętych programami 
współfinansowanymi w ramach funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, a także powinny jasno 
określić działania mające na celu 
uwzględnienie tej zasady w programach.
1.3.3 Większy udział kobiet w rynku pracy, 
zarówno w charakterze pracodawców, jak 
i pracowników, ożywiłby gospodarkę Unii. 
Uwolnienie potencjału takiego wzrostu 
aktywności poprzez podwyższenie 
wskaźnika zatrudnienia kobiet ma 
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kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w obszarze 
zatrudnienia. Należy zatem w pełni podjąć 
kwestię przeszkód dla udziału kobiet w 
rynku pracy poprzez m.in. zachęcanie 
kobiet do większego uczestnictwa w 
sektorze badań naukowych i rozwoju oraz 
oferowanie kobietom szkoleń, w tym 
szkoleń zawodowych, dotyczących 
zielonych miejsc pracy. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
dopilnować, by obok EFS, EFRR, 
Funduszu Spójności, EFMR i EFRROW 
one również finansowały działania 
promujące niezależność ekonomiczną 
kobiet, pomagające osiągnąć odpowiednią 
równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym oraz zwiększające szanse 
kobiet jako przedsiębiorców.
1.3.4 Monitorowanie i ocena programów 
pomogą zmierzyć wpływ oczekiwanego 
wkładu ze strony funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych w 
równouprawnienie płci.
1.3.5. Organy ds. równości powinny 
wydać opinię w sprawie programów EFS, 
EFRR i Funduszu Spójności w celu 
zagwarantowania stosowania wszystkich 
niezbędnych przepisów. Ponadto 
zdecydowanie zaleca się zaangażowanie 
organów ds. równości lub innych 
organizacji zajmujących się zwalczaniem 
dyskryminacji, aby udostępniły niezbędną 
wiedzę na temat przygotowywania, 
monitorowania i oceny funduszy.
1.4 Dostępność
1.4.1 Wszystkie produkty i usługi 
oferowane ogółowi społeczeństwa i 
współfinansowane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
powinny być dostępne. Zasadnicze 
znaczenie dla włączenia grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym osób niepełnosprawnych zgodnie z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych obowiązującą od dnia 
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3 maja 2008 r. i strategiami politycznymi 
UE mającymi na celu wdrożenie konwencji 
ONZ, ma w szczególności zapewnienie i 
promowanie, poprzez podjęcie 
odpowiednich kroków przez państwa 
członkowskie, wolnego od barier 
środowiska zbudowanego, transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 
1.4.2 Zasadnicze znaczenie ma 
odpowiednie podjęcie kwestii potrzeb grup 
w niekorzystnej sytuacji, tak aby 
umożliwić im większą integrację z 
rynkiem pracy i pełny udział w 
społeczeństwie.
1.4.3 Państwa członkowskie i regiony 
powinny kontynuować promowanie 
spójności społecznej na równi ze 
spójnością gospodarczą i terytorialną, we 
wszystkich regionach UE, jeżeli cele 
strategii „Europa 2020” mają zostać 
osiągnięte. W tym celu minimalny udział 
EFS dla każdej kategorii regionów ustala 
się zgodnie z art. 84 ust. 3.
1.5 Przemiany demograficzne
1.5.1 Dostosowanie się do zmian 
demograficznych to jedno z kluczowych 
wyzwań, wobec jakich państwa 
członkowskie i regiony staną w 
najbliższych dziesięcioleciach. Mniejsza 
liczba osób pracujących w połączeniu z 
większym odsetkiem emerytów będzie 
wywierać dodatkową presję na system 
opieki społecznej państw członkowskich, a 
tym samym na konkurencyjność 
gospodarczą Unii.
1.5.2 Przemiany demograficzne rodzą 
nowe wyzwania . Przemiany 
demograficzne należy analizować, badać i 
reagować na nie w szczególności na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, gdzie 
ujawniają się różne tendencje zmian. 
Opracowując dopasowane strategie 
rozwiązywania problemów 
demograficznych i tworzenia możliwości 
rozwoju „srebrnej gospodarki”, państwa 
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członkowskie i regiony powinny opierać 
się na funduszach objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych.
1.5.3 Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób starszych przyniesie liczne korzyści 
ludziom, w tym młodszym osobom 
niepełnosprawnym, społeczeństwu i 
budżetom publicznym. Państwa 
członkowskie i regiony powinny 
wykorzystywać fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych do 
podejmowania działań ułatwiających 
włączenie wszystkich grup wiekowych. 
Jak najlepsze wykorzystanie wszystkich 
istniejących zasobów ludzkich, w tym 
podejmowanie wysiłków mających na celu 
zwalczanie bezrobocia wśród młodych 
ludzi, odzwierciedla jedno z pilnych 
zadań, jakie należy zrealizować przy 
wykorzystaniu funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
przyczyniając się do maksymalizacji 
potencjału całej populacji Unii. Cel ten 
zostanie osiągnięty dzięki poprawie 
dostępu do minimalnego poziomu i 
minimalnej jakości edukacji oraz 
wzmocnieniu struktur wsparcia 
socjalnego. Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną również służyłyby realizacji 
celu długiego życia zawodowego w 
dobrym zdrowiu w przypadku wszystkich 
obywateli Unii. 
1.5.4 Przy opracowywaniu swoich 
programów państwa członkowskie i 
regiony powinny uwzględniać 
długookresowe wyzwania związane z 
przemianami demograficznymi. W 
regionach najsilniej dotkniętych 
zmianami demograficznymi powinny one 
określać środki ukierunkowane na:
a) wsparcie odnowy pokoleń poprzez 
lepsze warunki dla rodzin i większą 
równowagę między życiem zawodowym, 
prywatnym i rodzinnym; 
b) zwiększanie zatrudnienia; zwiększanie 
produktywności i efektywności 
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ekonomicznej poprzez inwestycje w 
edukację i badania naukowe;
c) adekwatność i jakość struktur 
edukacyjnych i wsparcia socjalnego; oraz
d) zapewnienie świadczenia opieki 
zdrowotnej, usług społecznych i opieki 
długoterminowej, w tym inwestycji w
infrastrukturę.
1.6 Zatrudnienie
1.6.1 Państwa członkowskie i regiony 
powinny zapewnić wspieranie wysokiego 
poziomu zatrudnienia zgodnie z art. 9 
TFUE. Państwa członkowskie i regiony 
powinny zapewnić jego uwzględnienie 
podczas przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny działań 
prowadzonych w ramach wszystkich 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, a także powinny 
zapewnić uwzględnienie zatrudnialności 
jako wiążącej zasady programów EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności.
1.6.2 Aby zapewnić spójność społeczną, 
krajowe, regionalne, lokalne i inne 
właściwe organy powinny zidentyfikować 
te projekty, które wywrą największy wpływ 
na tworzenie miejsc pracy. W ramach 
funduszy należy zwrócić szczególną 
uwagę na regiony i przedsięwzięcia 
podlegające procesom restrukturyzacji i 
relokacji.
1.6.3 Tworzenie wysokiej jakości miejsc 
pracy dla młodych ludzi w regionach 
odnotowujących wysoki poziom 
bezrobocia wśród młodych ludzi w 
porównaniu do średniej UE należy 
potraktować priorytetowo.
1.7 Ograniczanie ubóstwa i włączenie 
społeczne
1.7.1 Za priorytetowe należy uznać 
projekty łączące cele i strategie w zakresie 
zatrudnienia z zintegrowanym podejściem 
opartym na aktywnym włączeniu, np. 
projekty mające na celu wzmocnienie 



AD\908400PL.doc 103/133 PE486.190v02-00

PL

solidarności międzypokoleniowej na 
szczeblu regionalnym i lokalnym lub 
szczególnie przyczyniające się do 
równouprawnienia płci i do aktywnego 
włączenia grup znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, w tym ubogich 
pracujących.
1.8 Zintegrowane podejście 
1.8.1 Zintegrowane podejście terytorialne 
ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej 
reakcji państw członkowskich i regionów 
na wyzwania, wobec których stoją. 
Wyzwania te są związane ze skutkami: 
globalizacji; problemów środowiskowych i 
energetycznych; problemów związanych 
ze starzeniem się oraz zmian 
demograficznych; transformacji 
technologicznej i wymogów innowacji; 
oraz nierówności dochodowej i segregacji 
społecznej. Złożony i współzależny 
charakter tych kwestii oznacza, że 
rozwiązania powinny być zintegrowane, 
wielosektorowe i wielowymiarowe, aby 
okazały się skuteczne. 
1.8.2 W tym kontekście fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
umożliwiają łączenie potencjału różnych 
funduszy UE w zintegrowane pakiety, 
które są dopasowane do specyficznych 
potrzeb lokalnych i regionalnych 
związanych z realizacją celów strategii 
„Europa 2020”.
1.8.3 Na obszarach w najtrudniejszej 
sytuacji wykluczenie społeczne można 
zwalczać skutecznie wyłącznie w ramach 
całościowych, wielofunduszowych 
programów, których celem jest rozwój 
zasobów ludzkich wraz z jednoczesnym 
rozwojem infrastruktury społecznej. 
Zapewnienie synergii między EFS i EFRR 
ma zatem podstawowe znaczenie.
1.8.4 Przy opracowywaniu swoich 
strategii i programów służących 
określeniu najwłaściwszych działań 
wspierających realizację strategii „Europa 
2020” państwa członkowskie i regiony 
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powinny zwracać szczególną uwagę na 
zasadnicze cechy terytorialne, 
strukturalne i instytucjonalne, takie jak 
dostępność komunikacyjna danego 
regionu, otoczenie pozbawione barier, 
wzorce zatrudnienia i mobilność 
pracowników; powiązania między 
obszarami wiejskimi i miejskimi; 
wzajemne zależności na szczeblu 
lokalnym między różnymi sektorami; 
dziedzictwo kulturowe; starzenie się i 
przemiany demograficzne itp.
1.8.5 Państwa członkowskie i regiony 
powinny poddawać analizie zasadnicze 
wyzwania społeczne, wobec jakich stają. 
W odpowiedzi na te wyzwania powinny 
one również wziąć pod uwagę szczególne 
aspekty dobrobytu swoich obywateli, na 
które chciałyby wpłynąć oraz które 
chciałyby wzmocnić za pośrednictwem 
polityki, a także to, w jaki sposób należy 
kształtować i realizować politykę w 
kontekście danego państwa 
członkowskiego lub regionu.
1.8.6 W celu zachęcania do tworzenia 
dobrej polityki dopasowanej do 
szczególnych potrzeb regionalnych 
państwa członkowskie i regiony powinny 
dalej rozwijać zintegrowane podejście 
terytorialne do kształtowania i 
realizowania polityki. Metoda 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej 
powinna być głównym narzędziem 
służącym osiągnięciu zrównoważonego, 
trwałego rozwoju oraz umożliwiającym 
wspieranie zatrudnienia, włączenia 
społecznego i dobrobytu, z 
uwzględnieniem właściwych aspektów 
kontekstowych, lecz w oparciu o 
następujące główne elementy:
a) ocenę potencjału i zdolności danego 
regionu w zakresie realizacji strategii 
„Europa 2020”;
b) ocenę wyzwań i przeszkód rozwojowych 
związanych z realizacją strategii „Europa 
2020”, wobec których stoi dany region, 
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oraz jego zdolności do ich podjęcia;
c) rozważenie odpowiedniego zasięgu i 
kontekstu terytorialnego na potrzeby 
kształtowania i realizacji polityki zgodnie 
z zasadą pomocniczości;
d) łączenie jednego lub kilku 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych w jednej osi priorytetowej 
lub w ramach jednego programu;
e) wypracowanie rozwiązań z zakresu 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
niezbędnych do zapewnienia efektywnej 
realizacji polityki;
f) dobór odpowiednich wskaźników 
rezultatu służących do monitorowania i 
oceny polityki.
2. Synergia i koordynacja funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych z innymi instrumentami w 
ramach strategii politycznych Unii
2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Aby uzyskać optymalne wyniki w 
zakresie trwałego wzrostu gospodarczego i 
trwałego rozwoju, należy skoordynować 
wszystkie unijne strategie polityczne i 
powiązane instrumenty, które odgrywają 
pewną rolę w zapewnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz bardziej zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego w Unii. Powinno to również 
znaleźć odzwierciedlenie w lepszej 
koordynacji budżetu Unii oraz budżetów 
państw członkowskich i regionów w 
kontekście finansowania wspólnych 
priorytetów politycznych, jak również w 
ściślejszej współpracy wertykalnej między 
Unią a podmiotami krajowymi i 
regionalnymi.
2.1.2 Synergia i koordynacja nie 
zakładają uniwersalnych rozwiązań. W 
związku z tym należy przeprowadzić 
bardziej szczegółową analizę 
oddziaływania unijnych strategii 
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politycznych w regionach oraz ich wpływu 
na spójność, tak aby rozwijać efektywną 
synergię oraz określać i promować 
najwłaściwsze na szczeblu europejskim 
środki wspierające inwestycje lokalne i 
regionalne.
2.1.3 Państwa członkowskie i regiony 
powinny zapewnić na etapie 
programowania i wdrażania spójność 
wszystkich działań wspieranych przez 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych z celami innych strategii 
politycznych Unii. W tym celu powinny 
dążyć do:
a) określenia i wykorzystania 
komplementarności między różnymi 
instrumentami unijnymi na szczeblu 
krajowym i regionalnym, zarówno na 
etapie planowania, jak i podczas 
wdrażania; 
b) optymalizacji istniejących struktur i, w 
stosownych przypadkach, utworzenia 
nowych struktur ułatwiających 
strategiczne ustalanie priorytetów 
dotyczących poszczególnych instrumentów 
i struktur współpracy na szczeblu 
krajowym, unikania powielania działań 
oraz określenia obszarów, w których 
potrzebne jest dodatkowe wsparcie 
finansowe;
c) pełnego wykorzystania możliwości 
łączenia wsparcia w ramach różnych 
instrumentów wspierających poszczególne 
operacje oraz ścisłej współpracy z 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie innych instrumentów 
krajowych zapewniających beneficjentom 
spójne i sprawne możliwości 
finansowania.
2.2 Program „Horyzont 2020”
2.2.1 Kluczowe znaczenie ma zwiększenie 
synergii i komplementarności polityki 
spójności i programu „Horyzont 2020” 
przy jednoczesnym wprowadzeniu jasnego 
rozgraniczenia obu obszarów działania.
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2.2.2 W szczególności państwa 
członkowskie i regiony powinny 
opracować, zgodnie z krajowym 
programem reform, krajową lub 
regionalną strategię badań i innowacji 
(B&I) na rzecz inteligentnej specjalizacji. 
Strategie te należy opracowywać w 
ramach ścisłej współpracy krajowych i 
regionalnych instytucji zarządzających 
oraz organów bezpośrednio zajmujących 
się realizacją programu „Horyzont 2020”, 
angażując jednocześnie takie 
zainteresowane strony jak uniwersytety i 
instytucje szkolnictwa wyższego, lokalny 
przemysł i partnerzy społeczni. W 
odniesieniu do dostępności oraz wolnego 
od barier otoczenia i usług 
zainteresowane strony reprezentujące 
osoby niepełnosprawne powinny zostać 
zaangażowane w realizację strategii 
innowacji odzwierciedlających potrzeby 
osób starszych w ramach promowania 
koncepcji „projektowania uniwersalnego” 
dla wszystkich. Te strategie innowacji 
powinny uwzględniać zarówno działania 
oddolne, jak i odgórne ukierunkowane na 
program „Horyzont 2020” i wynikające z 
tego programu.
2.2.3 Oddolne działania mające na celu 
przygotowanie podmiotów z zakresu 
badań i innowacji do udziału w 
projektach „Horyzont 2020” („schody ku 
doskonałości”) zostaną opracowane w 
ramach procesu budowania potencjału. 
Należy wzmocnić komunikację i 
współpracę między krajowymi punktami 
kontaktowymi w ramach programu 
„Horyzont 2020” i instytucjami 
zarządzającymi funduszami objętymi 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
w szczególności w odniesieniu do 
zakwalifikowanych projektów „Horyzont 
2020”, które nie otrzymały wsparcia 
finansowego ze względu na brak środków.
2.2.4 Działania odgórne powinny 
zapewniać środki na rzecz eksploatacji i 
rozpowszechniania na rynku wyników 
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badań i innowacji uzyskanych w ramach 
programu „Horyzont 2020” i mogą 
obejmować: zakłady pilotażowe i obiekty 
demonstracyjne, weryfikację koncepcji i 
finansowanie na wczesnym etapie, 
inkubatory, badania stosowane, 
szczególne możliwości w zakresie 
transferu przemysłowego i 
technologicznego oraz wsparcie klastrów.
2.2.5 Władzom krajowym i regionalnym 
należy zapewniać wspólne wsparcie na 
rzecz projektowania i realizacji takich 
strategii innowacji. Może ono obejmować: 
wsparcie mające na celu identyfikację 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury w dziedzinie badań i 
innowacji o znaczeniu 
ogólnoeuropejskim, promowanie 
współpracy międzynarodowej, wsparcie 
metodyczne w formie wzajemnych ocen, 
wymianę najlepszych praktyk oraz 
szkolenia organizowane w regionach.
2.2.6 Państwa członkowskie i regiony 
powinny rozważyć podjęcie następujących 
dodatkowych środków ukierunkowanych 
na uwolnienie swojego potencjału w 
zakresie doskonałości i innowacji, w 
sposób uzupełniający program „Horyzont 
2020” oraz tworzący z nim synergię:
a) powiązanie powstających centrów 
doskonałości i innowacyjnych regionów w 
słabiej rozwiniętych państwach 
członkowskich z wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy;
b) tworzenie powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawanie doskonałości w 
słabiej rozwiniętych regionach;
c) ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich; oraz
d) ułatwienie dostępu do 
międzynarodowych sieci naukowcom i 
innowatorom.
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2.3 Program LIFE
2.3.1 Tam, gdzie jest to możliwe, należy 
wykorzystywać synergię między 
instrumentami polityki Unii 
(instrumentami finansowania oraz 
instrumentami o charakterze 
niefinansowym), które służą 
przeciwdziałaniu zmianie klimatu, 
ochronie środowiska i efektywnemu 
gospodarowaniu zasobami.
2.3.2 Ponieważ programy te przyczynią się 
do realizacji celów z zakresu trwałego 
wzrostu gospodarczego w oparciu o 
większą koncentrację tematyczną oraz 
wzmocnioną zasadę trwałego rozwoju, 
synergia, o której mowa w pkt 2.3.1, 
stanowi nieodłączny element ram
regulacyjnych dotyczących funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych.
2.3.3 Należy tworzyć synergię z 
programem LIFE, a w szczególności ze 
zintegrowanymi projektami w dziedzinach 
związanych z przyrodą (takich jak usługi 
ekosystemowe i różnorodność 
biologiczna), wodą, odpadami, 
powietrzem, przeciwdziałaniem zmianie 
klimatu i dostosowaniem się do niej. 
Koordynację z programem LIFE należy 
zapewnić poprzez wsparcie realizacji 
projektów mających charakter 
uzupełniający oraz poprzez promowanie 
stosowania rozwiązań, metod i podejść 
sprawdzonych w programie LIFE.
2.3.4 W celu uwzględnienia utraty 
różnorodności biologicznej oraz skutków 
zmiany klimatu podczas planowania 
terytorialnego (w tym opracowywania 
strategii makroregionalnych) oraz 
podejmowania decyzji o znaczeniu 
regionalnym i lokalnym należy promować 
wykorzystanie ocen oddziaływania na 
środowisko (OOŚ), ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój (SIA), 
strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko (SEA) oraz innych właściwych 
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instrumentów, w szczególności 
zapewniających jakość i rozwój wolnego 
od barier otoczenia i usług.
2.3.5 Państwa członkowskie i regiony 
powinny promować zieloną 
infrastrukturę, ekoinnowacje i wdrażanie 
innowacyjnych technologii w celu 
tworzenia bardziej ekologicznej 
gospodarki.
2.3.6 Budowanie potencjału to wstępny 
warunek realizacji tych działań. Proces 
ten powinien prowadzić do zwiększenia 
potencjału i rozwijania zdolności władz i 
partnerów, zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i regionalnym.
2.3.7 Mając na uwadze, że wyzwania 
środowiskowe nie uznają granic 
administracyjnych, zasadnicze znaczenie 
ma współpraca transgraniczna, 
międzyregionalna i transnarodowa władz 
europejskich, krajowych, regionalnych i 
lokalnych w kwestii ochrony 
różnorodności biologicznej i zasobów 
naturalnych we wszystkich regionach. 
Lepsze wykorzystanie potencjału 
współpracy terytorialnej oraz wymiany 
informacji, doświadczeń i najlepszych 
praktyk znacznie przyczyniłoby się do 
osiągnięcia celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem.
2.3.8 Poza tym finansowanie z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych powinno być 
skoordynowane ze wsparciem w ramach 
programu NER 300, który wykorzystuje 
dochody z aukcji uprawnień do emisji w 
ramach europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.
2.4 Program na rzecz przemian i 
innowacji społecznych
2.4.1 Należy zwiększyć synergię pomiędzy 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych i Programem Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych, tak aby mogły 
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lepiej przyczynić się do realizacji strategii 
„Europa 2020”, jej najważniejszych 
celów, inicjatyw przewodnich, 
zintegrowanych wytycznych i inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży” poprzez udzielenie 
wsparcia finansowego na rzecz 
upowszechniania wysokiego poziomu 
trwałego zatrudnienia wysokiej jakości, 
zapewnienia odpowiedniej i godziwej 
ochrony socjalnej, zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, 
poprawy warunków pracy oraz sytuacji na 
rynku pracy i sytuacji edukacyjnej 
młodych ludzi.
2.4.2 W szczególności państwa 
członkowskie powinny skorzystać z okazji 
i zrealizować działania w ramach 
funduszy, a zwłaszcza w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), które powinny być spójne z 
działaniami prowadzonymi w ramach 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych oraz 
uzupełniające w stosunku do nich, oraz z 
działaniami w takich obszarach jak dialog 
społeczny, wymiar sprawiedliwości i 
prawa podstawowe, równość szans, 
edukacja, kształcenie zawodowe, ochrona 
praw i dobra dzieci oraz polityka 
dotycząca młodzieży, polityka migracyjna, 
badania i innowacje, przedsiębiorczość, 
zdrowie, warunki pracy, rozszerzenie i 
stosunki zewnętrzne oraz ogólna polityka 
gospodarcza.
2.4.3 W regionach przygranicznych 
partnerstwa transgraniczne EURES 
odgrywają ważną rolę w tworzeniu 
prawdziwego europejskiego rynku pracy. 
Partnerstwa transgraniczne EURES 
powinny być zatem w dalszym ciągu 
wspierane za pośrednictwem 
horyzontalnych działań Unii, które można 
by uzupełnić zasobami krajowymi lub w 
ramach EFS.
2.4.4 Państwa członkowskie powinny 
skoordynować odpowiednie działania w 
ramach funduszy objętych zakresem 
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wspólnych ram strategicznych, a 
zwłaszcza w ramach EFS i EFRR, z 
działaniami realizowanymi w ramach 
filaru dotyczącego mikrofinansowania i 
przedsiębiorczości społecznej Programu 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych, które to działania 
mają na celu zwiększenie dostępu do 
mikrofinansowania oraz jego dostępności 
dla osób w niekorzystnej sytuacji, które 
pragną założyć lub dalej rozwijać własne 
mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
lecz znajdują się w gorszej sytuacji pod 
względem dostępu do tradycyjnego rynku 
kredytowego, jak również dla 
mikroprzedsiębiorstw zatrudniających 
osoby najbardziej oddalone od rynku 
pracy, a także z działaniami mającymi na 
celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych.
2.4.5 Przyjęta z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego oś inicjatywy na rzecz 
młodzieży w ramach Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych wspiera działania
skierowane do osób poniżej 25. roku 
życia, w tym działania mające na celu 
zapobieganie wczesnemu kończeniu 
nauki, w szczególności w formie 
reintegracji poprzez szkolenia; działania 
mające na celu rozwijanie umiejętności, 
które są niezbędne na rynku pracy, tak 
aby zbliżyć do siebie środowisko 
zawodowe, edukacyjne i szkoleniowe; 
działania mające na celu ułatwienie 
dostępu do rynku pracy poprzez 
otrzymanie pierwszej pracy i zdobywanie 
kwalifikacji w trakcie pracy; oraz 
działania mające na celu zwiększenie 
jakości staży i praktyk zawodowych. W 
celu wsparcia wysiłków w ramach 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
państwa członkowskie i regiony powinny 
opracować odpowiadające im działania w 
ramach programów podlegających 



AD\908400PL.doc 113/133 PE486.190v02-00

PL

funduszom objętym zakresem wspólnych 
ram strategicznych.
2.5 ERASMUS dla wszystkich
2.5.1 Należy zapewnić synergię między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych i programem 
„Erasmus dla wszystkich” w celu 
maksymalizacji skuteczności 
opracowanych narzędzi oraz wpływu 
społecznego i gospodarczego inwestycji w 
ludzi. Korzyści z takich 
zsynchronizowanych inwestycji, które 
przyczynią się do zwiększenia wzrostu i 
dobrobytu, odniosą przede wszystkim 
zarówno osoby indywidualne, jak i całe 
społeczeństwo, co zapewni lepsze 
zrozumienie międzykulturowe, dostęp do 
szerokiej gamy działań edukacyjno-
szkoleniowych, zarówno formalnych, jak i 
nieformalnych, ze szczegolnym 
uwzględnieniem nauki języków, w tym 
języka migowego, oraz pobudzanie 
inicjatyw młodzieżowych i działań 
obywatelskich skierowanych do 
wszystkich pokoleń. Program „Erasmus 
dla wszystkich” wspiera przede wszystkim 
projekty transnarodowe, podczas gdy 
polityka spójności ma wyraźniejszy 
wymiar regionalny i krajowy. Państwa 
członkowskie i regiony zachęca się do 
testowania narzędzi i metod wynikających 
ze współpracy transnarodowej za 
pośrednictwem programu „Erasmus dla 
wszystkich” i do wdrożenia ich następnie 
na swoich obszarach za pośrednictwem 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych.
2.5.2 Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić skuteczną koordynację 
między polityką spójności i programem 
„Erasmus dla wszystkich” poprzez 
wyraźne rozróżnienie rodzajów inwestycji 
i wspieranych grup docelowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
Wsparcie w ramach programu „Erasmus 
dla wszystkich” koncentruje się na 
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projektach transnarodowych, w tym na 
wolnej od barier mobilności studentów, 
młodzieży i pracowników, niezależnie od 
ich niepełnosprawności; na partnerstwach 
strategicznych między organizacjami, 
zainteresowanymi stronami i instytucjami 
w całej Europie oraz na działaniach 
wspierających kształtowanie i wdrażanie 
polityki. Do głównych priorytetowych 
celów inwestycyjnych w zakresie polityki 
spójności zalicza się: edukację, szkolenia 
na rynku pracy oraz mobilność osób 
niepełnosprawnych i osób dorosłych 
pobierających naukę.
2.5.3 Lepsze wyniki uzyska się ponadto 
dzięki promowaniu komplementarności 
finansowania mobilności oraz 
finansowania działań, które wprowadzają 
do głównego nurtu najlepsze praktyki i 
innowacyjne przedsięwzięcia określone na 
szczeblu Unii w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich”. Agencje 
krajowe ustanowione w ramach tego 
programu mogą przyczynić się do 
osiągnięcia takiej koordynacji.
2.6 Instrument „Łącząc Europę”+ TEN, 
sieci energetyczne i telekomunikacyjne
2.6.1 Aby zmaksymalizować europejską 
wartość dodaną, EFRR i Fundusz 
Spójności, sieci transeuropejskie oraz 
instrument „Łącząc Europę” należy 
planować w ścisłej współpracy, tak aby 
zapewnić optymalne powiązania między 
różnymi rodzajami infrastruktury (w 
obszarze transportu, energetyki i 
telekomunikacji) na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej 
Unii. W przypadku projektów 
realizowanych w wymiarze europejskim 
lub w wymiarze jednolitego rynku, a w 
szczególności tych dotyczących 
priorytetowych sieci transportowych, 
energetycznych i cyfrowych, należy 
zapewnić maksymalną dźwignię 
finansową.
2.6.2 Tak jak infrastruktura krajowa musi 
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być planowana w sposób spójny, przy 
uwzględnieniu rozwoju unijnych połączeń 
transgranicznych oraz poprzez rozwój 
połączeń regionalnych w ramach danego 
państwa członkowskiego, plany powinny 
bazować na rzeczywistym i 
przewidywanym zapotrzebowaniu na 
transport, a także określać brakujące 
połączenia i wąskie gardła. W ramach 
inwestycji w połączenia regionów z siecią 
kompleksową oraz z bazową 
transeuropejską siecią transportową 
(TEN-T) sieci infrastruktury 
transportowej należy dopilnować, by 
obszary miejskie i wiejskie korzystały z 
możliwości, jakie stwarzają główne sieci.
2.6.3 Nadawanie priorytetów inwestycjom, 
których oddziaływanie wykracza poza 
granice danego państwa członkowskiego, 
należy koordynować w ramach 
planowania TEN-T, tak aby finansowane 
z EFRR i Funduszu Spójności inwestycje 
w infrastrukturę transportową były w 
pełni zgodne z wytycznymi TEN-T, w 
których wskazuje się na unijne priorytety 
w dziedzinie transportu, w tym na:
dostępność dla osób starszych, osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej i 
pasażerów niepełnosprawnych, sprostanie 
wyzwaniom związanym ze zmianą 
klimatu, przyszły rozwój zintegrowanej 
sieci TEN-T oraz na koncepcję 
wielomodalnego korytarza.
2.6.4 W białej księdze Komisji w sprawie 
transportu nakreślono wizję 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportowego oraz 
podkreślono, że w sektorze transportu 
niezbędna jest znacząca redukcja emisji 
gazów cieplarnianych. W odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oznacza to 
skoncentrowanie się na zrównoważonych 
formach transportu oraz inwestowanie w 
obszary oferujące największą europejską 
wartość dodaną, na przykład w sieci 
transeuropejskie. Po zidentyfikowaniu 
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inwestycji należy nadać im priorytet 
odpowiednio do ich wkładu w dostępność i 
wolną od barier mobilność, 
zrównoważony rozwój, ograniczanie 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
tworzenie jednolitego europejskiego 
obszaru transportu.
2.6.5 Państwa członkowskie i regiony 
powinny skoncentrować inwestycje na 
budowie nowej infrastruktury i 
zwiększaniu przepustowości istniejącej 
infrastruktury w oparciu o zasadniczą 
modernizację.
2.6.6 W przypadku transportu morskiego 
porty należy rozbudowywać jako 
efektywne punkty wejścia i wyjścia w 
ramach pełnej integracji infrastruktury 
lądowej. Należy nadać priorytet 
przedsięwzięciom z zakresu dostępu do 
portów i połączeń śródlądowych.
Rozbudowa śródlądowych dróg wodnych 
powinna zwiększać ich wkład w 
zrównoważone europejskie sieci 
transportu towarowego.
2.6.7 Należy przede wszystkim dążyć do 
komplementarności inwestycji 
infrastrukturalnych finansowanych przez 
EFRR i Fundusz Spójności, w ramach 
zarządzania dzielonego, oraz za 
pośrednictwem instrumentu „Łącząc 
Europę”, który jest bezpośrednio 
zarządzanym narzędziem z konkurencyjną 
procedurą selekcji projektów. W ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” będą 
finansowane projekty dotyczące sieci 
bazowej (najważniejszych pod względem 
strategicznym elementów sieci 
kompleksowej), które odznaczają się 
największą europejską wartością dodaną i 
w odniesieniu do TEN-T wydają się 
najbardziej złożone pod względem 
realizacji: brakujące ogniwa 
transgraniczne, najważniejsze wąskie 
gardła i węzły multimodalne. Fundusz 
Spójności skoncentruje się na projektach 
o znacznej europejskiej wartości dodanej 
mających na celu usunięcie wąskich 
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gardeł w sieciach transportowych poprzez 
wsparcie infrastruktury TEN-T, zarówno 
w odniesieniu do sieci bazowej, jak i 
kompleksowej. 
2.6.8 Przy pomocy funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zostanie też stworzona infrastruktura 
lokalna i regionalna oraz połączenia z 
priorytetowymi sieciami unijnymi w 
obszarze energetyki i telekomunikacji.
2.6.9 Instrument „Łącząc Europę” ma 
charakter komplementarny w stosunku do 
Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych, ponieważ przyczynia się 
do realizacji celów z zakresu rozwoju 
regionalnego i lokalnego w odniesieniu do 
infrastruktury, tak aby zapewnić 
maksymalną wartość dodaną w ramach 
funkcjonalnego, zintegrowanego 
jednolitego rynku oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
2.7 IPA, ENPI, EFR
2.7.1 Należy dążyć do coraz większej 
synergii instrumentów zewnętrznych i 
polityki spójności, tak aby zwiększyć 
efektywność realizacji wielorakich celów 
polityki unijnej. W szczególności synergia 
i komplementarność powinny opierać się 
na Europejskim Funduszu Rozwoju, 
Instrumencie Pomocy Przedakcesyjnej 
oraz na Europejskim Instrumencie 
Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2.7.2 Należy czerpać korzyści z większej 
integracji terytorialnej, synergii między 
działaniami z zakresu współpracy 
terytorialnej prowadzonymi w ramach 
polityki spójności oraz Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
Największy potencjał tworzenia 
komplementarności tych instrumentów 
występuje w przypadku działań 
prowadzonych w ramach współpracy 
transgranicznej. Państwa członkowskie i 
regiony powinny zatem dopilnować, by 
tworzono powiązania między 
prowadzonymi już działaniami a nowymi 



PE486.190v02-00 118/133 AD\908400PL.doc

PL

europejskimi ugrupowaniami współpracy 
terytorialnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowania potencjału 
organizacji pozarządowych, a zwłaszcza 
organizacji patronackich, w celu 
zapewnienia dostępu do funduszy oraz 
koordynacji i wymiany najlepszych 
praktyk.
3. Mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych
3.1 Państwa członkowskie i regiony 
powinny dopilnować, by działania 
finansowane przez fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
tworzyły synergię oraz by racjonalizacja 
prowadziła do faktycznego zmniejszenia 
kosztów i obciążeń administracyjnych.
3.2 Organy publiczne i instytucje 
zarządzające odpowiedzialne za wdrażanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny ze sobą ściśle 
współpracować podczas przygotowywania, 
realizacji, monitorowania i oceny umowy 
partnerskiej i programów. W 
szczególności powinny one:
a) określić obszary działania, w których 
możliwe jest łączenie funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych w 
sposób wzajemnie się uzupełniający, w 
celu realizacji jednego lub więcej celów 
tematycznych określonych w niniejszym 
rozporządzeniu;
b) promować angażowanie przez 
instytucje zarządzające odpowiedzialne za 
jeden z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych innych 
instytucji zarządzających i właściwych 
organów publicznych w opracowywanie 
programów wsparcia w celu zapewnienia 
synergii i unikania powielania działań 
oraz promowania podejścia 
wielofunduszowego;
c) ustanowić wspólne komitety 
monitorujące programy służące 
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wdrożeniu funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
opracować inne wspólne uzgodnienia 
dotyczące zarządzania i kontroli w celu 
ułatwienia koordynacji między 
instytucjami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;
d) stosować wspólne rozwiązania w 
zakresie e-rządzenia skierowane do 
wnioskodawców i beneficjentów, jak 
również korzystać z pojedynczych 
punktów kontaktowych, w których można 
zasięgnąć porady dotyczącej możliwości 
wsparcia dostępnych w ramach 
poszczególnych funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
e) zapewnić MŚP dostęp do tych funduszy.
3.3 Należy wprowadzić europejski system 
monitorowania wdrażania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz postępów w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”, 
zapewniający zaangażowanie partnerów, 
o których mowa w art. 5.
4. Priorytety w zakresie koordynacji 
terytorialnej (transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej)
4.1 We współpracy, która wykracza poza 
granice administracyjne oraz dąży do 
przekroczenia naturalnych granic, leży 
ogromny potencjał rozwoju regionalnego, 
tworzenia miejsc pracy oraz spójności.
Często najskuteczniejsza jest taka 
współpraca, która opiera się na wspólnych 
potrzebach występujących na wspólnym 
terytorium.
4.2 Współpraca transgraniczna bazuje na 
przekonaniu, że wiele wyzwań przekracza 
granice administracyjne. Skuteczna 
reakcja wymaga wspólnych działań oraz 
dzielenia się wiedzą na odpowiednim 
szczeblu terytorialnym.
4.3 Ponadto ukryty potencjał regionów 
przygranicznych można uwolnić za 
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pomocą środków wsparcia na szczeblu 
lokalnym.
4.4 Obie istniejące strategie 
makroregionalne utorowały drogę 
wspólnemu działaniu zainteresowanych 
stron na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. Strategie te zwiększyły 
zrozumienie konieczności współpracy w 
celu przezwyciężenia problemów, których 
państwa członkowskie nie są w stanie 
rozwiązać w pojedynkę, takich jak 
oczyszczanie Morza Bałtyckiego czy 
Dunaju. Strategie makroregionalne oraz 
inne formy współpracy terytorialnej 
można wspierać zarówno za 
pośrednictwem EFRR, jak i EFS, a 
konkretne warunki wsparcia realizacji 
strategii makroregionalnych należy 
określić w programach.
4.5 Przezwyciężenie przeszkód musi być 
częścią procesu programowania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych – cele istniejących strategii 
makroregionalnych powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w analizie potrzeb oraz w 
celach odpowiednich programów 
operacyjnych, począwszy od etapu 
planowania. Strategie te spełnią swoją 
rolę pod warunkiem, że cele strategii 
makroregionalnych będą stanowić część 
procesu planowania strategicznego w 
ramach programów polityki spójności w 
danych regionach i państwach 
członkowskich.
4.6 Jednocześnie państwa członkowskie i 
regiony powinny dopilnować, by 
programy z zakresu współpracy 
terytorialnej wnosiły efektywny wkład w 
realizację celów strategii „Europa 2020”.
Państwa członkowskie i regiony mogą 
zatem wesprzeć współpracę, jak również 
mogą testować, pilotować i wprowadzać 
nowe rozwiązania w celu zadbania o to, by 
współpraca była zorganizowana w sposób 
wspierający osiągnięcie szerzej 
zakrojonych celów politycznych. W 
stosownych przypadkach współpracę 



AD\908400PL.doc 121/133 PE486.190v02-00

PL

terytorialną należy wykorzystywać do 
stworzenia platformy współpracy 
decydentów z różnych państw na rzecz 
poszukiwania rozwiązań wspólnych 
problemów.
4.7 Państwa członkowskie i regiony 
powinny postrzegać programy współpracy 
terytorialnej przede wszystkim jako 
użyteczne narzędzie przezwyciężania 
barier dla współpracy, co z kolei będzie 
wspierać realizację celów polityki 
krajowej i regionalnej o oddziaływaniu 
wykraczającym poza ramy programu.

Poprawka 213

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podstawy oceny wykonania składają się 
z celów pośrednich ustanowionych dla 
każdego priorytetu na lata 2016 i 2018, 
oraz z celów końcowych ustalonych na 
2022 r. Cele pośrednie i końcowe 
przedstawiane są zgodnie ze wzorem 
określonym w tabeli 1.

1. Podstawy oceny wykonania składają się 
z celów pośrednich ustanowionych dla 
każdego priorytetu na dwa konkretne lata
okresu realizacji programu poprzedzające 
lata oceny wykonania, które podlegają 
wspólnemu uzgodnieniu przez dane 
państwo członkowskie i Komisję, oraz 
z celów końcowych ustalonych na 2022 r.
Cele pośrednie i końcowe przedstawiane są 
zgodnie ze wzorem określonym w tabeli 1.

Poprawka 214

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele pośrednie dotyczą osiągania 
szczegółowych celów priorytetu, 
wyrażając zamierzony postęp na drodze do 
osiągnięcia celów ustanowionych na 
koniec okresu. Cele pośrednie ustanowione 
na 2016 r. zawierają wskaźniki finansowe i 

2. Cele pośrednie dotyczą osiągania 
szczegółowych celów priorytetu,
wyrażając zamierzony postęp na drodze do 
osiągnięcia celów ustanowionych na 
koniec okresu. Cele pośrednie ustanowione 
na rok poprzedzający rok pierwszej oceny 
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wskaźniki produktu. Cele pośrednie 
ustanowione na 2018 r. zawierają 
wskaźniki finansowe, wskaźniki produktu
oraz, w stosownych przypadkach, 
wskaźniki rezultatu. Cele pośrednie mogą 
zostać ustanowione również dla 
kluczowych etapów realizacji.

wykonania zawierają wskaźniki finansowe 
i wskaźniki produktu. Cele pośrednie 
ustanowione na rok poprzedzający rok 
drugiej oceny wykonania zawierają 
wskaźniki finansowe oraz wskaźniki 
produktu. Cele pośrednie mogą zostać 
ustanowione również dla kluczowych 
etapów realizacji.

Poprawka 215

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ambitne, lecz realistyczne, biorąc pod 
uwagę konkretną sytuację w danym 
państwie członkowskim, charakter 
interwencji i środki przeznaczone na dany 
priorytet;

Poprawka 216

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Cele pośrednie i końcowe mogą być 
zmienione na wniosek państwa 
członkowskiego, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 26.

Poprawka 217

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.1 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – podtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zindywidualizowanych usług oraz 
aktywnych i zapobiegawczych środków 
rynku pracy na wczesnym etapie, które są 

– zindywidualizowanych usług oraz 
aktywnych i zapobiegawczych środków 
rynku pracy na wczesnym etapie, które są 



AD\908400PL.doc 123/133 PE486.190v02-00

PL

otwarte dla wszystkich osób 
poszukujących pracy,

otwarte dla wszystkich osób 
poszukujących pracy, w tym osób ze 
społeczności zmarginalizowanych,

Poprawka 218

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.1 – kolumna 
3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Służby zatrudnienia utworzyły sieci z 
pracodawcami i uczelniami.

– Służby zatrudnienia utworzyły sieci z 
pracodawcami i uczelniami, także w 
wymiarze międzysektorowym.

Poprawka 219

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – podtiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– działania informacyjne i 
uświadamiające na szczeblu szkolnictwa 
średniego;

Poprawka 220

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – podtiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– doradztwo i przygotowanie nowo 
powstających przedsiębiorstw;

Poprawka 221

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.3 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – podtiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zindywidualizowanych usług oraz 
aktywnych i zapobiegawczych środków 
rynku pracy na wczesnym etapie, które są 
otwarte dla wszystkich osób 
poszukujących pracy,

– zindywidualizowanych usług oraz 
aktywnych i zapobiegawczych środków 
rynku pracy na wczesnym etapie, które są 
otwarte dla wszystkich osób 
poszukujących pracy, w tym osób ze 
społeczności zmarginalizowanych,

Poprawka 222

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.4 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – podtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- państwo członkowskie przygotowało 
środki mające na celu promowanie 
aktywnego starzenia się oraz ograniczenie 
wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę.

– państwo członkowskie przygotowało 
środki mające na celu promowanie 
aktywnego starzenia się.

Poprawka 223

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.1 – kolumna 
3 – tiret drugie – podtiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględnia w szczególności specjalne 
potrzeby grup o większym ryzyku 
wczesnego zakończenia nauki, również 
poprzez zapobieganie wczesnemu 
kończeniu nauki, wraz z dostępem do 
jakościowych, zróżnicowanych 
programów wczesnego rozwoju dziecka, 
inicjatyw w zakresie uczenia się w domu i 
uczenia w środowisku lokalnym oraz 
bezpłatnych usług opieki nad dziećmi;

Poprawka 224
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.1 – kolumna 
3 – tiret drugie – podtiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ma charakter międzysektorowy i 
obejmuje oraz koordynuje wszystkie 
sektory polityki oraz zainteresowane 
podmioty, które są istotne z punktu 
widzenia zjawiska przedwczesnego 
zakończenia nauki.

– ma charakter międzysektorowy i 
obejmuje oraz koordynuje wszystkie 
sektory polityki oraz zainteresowane 
podmioty, w tym obszary kultury, sztuki i 
sportu, które są istotne z punktu widzenia 
zjawiska przedwczesnego zakończenia 
nauki.

Poprawka 225

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.2 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – podtiret pierwsze – podtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych,

– zwiększają uczestnictwo w szkolnictwie 
wyższym wśród grup o niskich dochodach 
i innych grup niedostatecznie 
reprezentowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji,

Poprawka 226

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Cele 
tematyczne

Uwarunkowania ex 
ante

Kryteria, które należy spełnić
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Poprawka

Cele 
tematyczne

Uwarunkowania ex 
ante

Kryteria, które należy spełnić

– uznawanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego za siłę napędową trwałego 
rozwoju oraz rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu,
– działania na rzecz poprawy jakości i 
skuteczności wstępnego i ustawicznego 
szkolenia zawodowego;

9.3a Kształcenie i 
szkolenie zawodowe –
krajowe i regionalne 
strategie na rzecz 
nowoczesnego 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego.

– środki na rzecz promocji kształcenia i 
szkolenia zawodowego.

Poprawka 227

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – podtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jest zgodna z krajowymi celami 
dotyczącymi walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym (zgodnie z 
definicją w krajowym programie reform), 
co obejmuje rozszerzenie możliwości 
zatrudnienia na grupy w niekorzystnej 
sytuacji,

– określa konkretne propozycje i środki 
polityki publicznej mające na celu 
realizację krajowych celów dotyczących
walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (zgodnie z definicją w 
krajowym programie reform i w krajowych 
sprawozdaniach społecznych), co 
obejmuje rozszerzenie możliwości
wysokiej jakości zatrudnienia na grupy w 
niekorzystnej sytuacji;

Poprawka 228

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – podtiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wykazuje, że partnerzy społeczni i 
właściwe zainteresowane strony są 

– wykazuje, że partnerzy społeczni i 
właściwe zainteresowane strony są 
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zaangażowane w opracowywanie
aktywnego włączenia,

zaangażowane na wszystkich etapach 
(programowanie, realizacja i ocena) 
krajowych strategii walki z ubóstwem oraz 
wszystkich strategii na rzecz aktywnego 
włączenia,

Poprawka 229

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – podtiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obejmuje kompleksowe podejście na 
rzecz zwalczania ubóstwa dzieci i poprawy 
warunków ich życia.

Poprawka 230

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret drugie – podtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ustala możliwe do osiągnięcia krajowe 
cele integracji Romów w celu zbliżenia ich 
do ogółu społeczeństwa; cele te powinny 
odnosić się co najmniej do czterech 
unijnych celów integracji Romów, 
związanych z dostępem do edukacji, 
zatrudnienia, opieki zdrowotnej i 
zakwaterowania,

– ustala możliwe do osiągnięcia krajowe 
cele integracji Romów w celu zbliżenia ich 
do ogółu społeczeństwa; cele te powinny 
odnosić się co najmniej do czterech 
unijnych celów integracji Romów, 
związanych z dostępem do edukacji, 
zatrudnienia, opieki zdrowotnej i 
zakwaterowania znajdujących 
odzwierciedlenie w środkach polityki 
publicznej,

Poprawka 231

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.1 –
kolumna 3 – tiret drugie – podtiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jest spójna z krajowym programem 
reform,

– jest spójna z krajowym programem 
reform i krajowymi sprawozdaniami 
społecznymi,

Poprawka 232

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.2 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – podtiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- obejmuje system monitorowania i 
przeglądu.

– obejmuje system monitorowania i 
przeglądu wraz z odpowiednimi środkami 
budżetowymi,

Poprawka 233

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 10 – podpunkt 10.2 –
kolumna 3 – tiret pierwsze – podtiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zapewnia ujęcie punktu widzenia 
społeczności i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz organów 
regionalnych i lokalnych podczas 
planowania, wdrażania, monitorowania i 
oceny polityk i programów.

Poprawka 234

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej

11. Wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej oraz wspieranie 
budowania potencjału zainteresowanych 
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podmiotów
(o którym mowa w art. 9 ust. 11) (o którym mowa w art. 9 ust. 11)

Poprawka 235

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 3 – tiret 
pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Strategia na rzecz podnoszenia 
skuteczności administracji państw 
członkowskich jest gotowa i w trakcie 
realizacji. Strategia ta obejmuje:

Strategia na rzecz podnoszenia 
skuteczności regionalnych i lokalnych
administracji państw członkowskich jest 
gotowa i w trakcie realizacji. Strategia ta 
obejmuje:

Poprawka 236

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 3 – tiret 
pierwsze – podtiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zatrudnianie w sektorze publicznym 
osób ze społeczności zmarginalizowanych,

Poprawka 237

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 11 – kolumna 3 – tiret 
pierwsze – podtiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– strategie na rzecz skuteczności zasady 
partnerstwa, w tym finansową koncepcję 
rozwoju dostatecznego potencjału 
partnerów, o których mowa w art. 5 ust. 1 
lit. a), b) i c).

Poprawka 238
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnienie mechanizmu, który zapewnia 
skuteczne wdrożenie i stosowanie 
dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne.

Istnienie mechanizmu, który zapewnia 
skuteczne wdrożenie i stosowanie 
dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy oraz dyrektywy 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, oraz 
innych międzynarodowych zobowiązań 
przeciw dyskryminacji, takich jak 
Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych (art. 5).

Poprawka 239

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
podtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- strategię w zakresie szkoleń i 
rozpowszechniania informacji wśród 
pracowników zaangażowanych we 
wdrażanie funduszy,

– wyznaczenie zespołu ds. równości o 
odpowiednim potencjale i zdolności do 
zapewniania równości szans oraz strategię 
w zakresie szkoleń i rozpowszechniania 
informacji wśród pracowników 
zaangażowanych we wdrażanie funduszy,

Poprawka 240

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 1 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
podtiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uregulowania w zakresie gromadzenia 
zdezagregowanych danych o Romach, 
osobach niepełnosprawnych, kobietach, 
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osobach młodych i starszych, oraz 
wykorzystywania ich w monitorowaniu i 
ocenie,

Poprawka 241

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnienie strategii na rzecz promowania 
równouprawnienia płci i mechanizmu 
gwarantującego jej skuteczną realizację.

Istnienie strategii na rzecz promowania 
równouprawnienia płci i mechanizmu 
gwarantującego jej skuteczną realizację
poprzez konkretne działania w zakresie 
uwzględniania aspektu płci.

Poprawka 242

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 3 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
podtiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wdrożenie środków zgodnie z art. 9 
Konwencji ONZ w celu zapobiegania 
przeszkodom i barierom w dostępie dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
identyfikowania i eliminowania takich 
przeszkód i barier,

– wdrożenie środków zgodnie z art. 9 
Konwencji ONZ w celu zapobiegania 
przeszkodom i barierom w dostępie dla 
osób niepełnosprawnych do wszystkich 
dziedzin, w tym infrastruktury, usług i 
towarów, oraz identyfikowania i 
eliminowania takich przeszkód i barier,

Poprawka 243

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 3 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
podtiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uregulowania instytucjonalne dotyczące 
wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ 
zgodnie z art. 33 Konwencji;

– uregulowania instytucjonalne dotyczące 
wdrożenia i kontroli Konwencji ONZ 
zgodnie z art. 33 Konwencji oraz udział 
organizacji reprezentujących osoby 



PE486.190v02-00 132/133 AD\908400PL.doc

PL

niepełnosprawne w opracowywaniu i 
wdrażaniu tych uregulowań;

Poprawka 244

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Ogólne uwarunkowania ex ante – punkt 3 – kolumna 3 – tiret pierwsze –
podtiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– udział organizacji reprezentujących 
osoby niepełnosprawne w opracowywaniu 
i wdrażaniu tych uregulowań,
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