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Poprawka 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w 
których przyjęto unijną strategię na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa 
członkowskie dążą do osiągnięcia 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, promując harmonijny 
rozwój Unii i zmniejszając dysproporcje 
regionalne.

skreślony

Or. en

Poprawka 91
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 92
Elisabeth Schroedter
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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 
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.

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich i 
innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, partnerów działających w 
różnych dziedzinach takich jak kultura, 
edukacja i młodzież, organizacji 
pozarządowych, organów 
odpowiedzialnych za promowanie 
równości kobiet i mężczyzn 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 odbywać się 
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. Partnerzy powinni zatem 
reprezentować różne poziomy terytorialne 
zgodnie ze strukturą instytucjonalną 
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państw członkowskich. Partnerzy powinni 
wybrać i wyznaczyć swoich przedstawicieli 
reprezentujących ich w komitecie 
monitorującym. 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.

Or. en

Poprawka 93
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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 

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
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 i 
organów odpowiedzialnych za promowanie 
równości i niedyskryminacji. Celem 
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, po 
konsultacji z europejskimi partnerami 
społecznymi, aktów delegowanych 
określających kodeks postępowania, aby 
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przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

zapewnić zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów

Or. fr

Poprawka 94
Nadja Hirsch

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 
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.

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo z 
przedstawicielami właściwych organów 
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 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 zostać 
zobowiązana do przedstawienia kodeksu
postępowania, aby zapewnić spójne
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

Or. de
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Poprawka 95
Elisabeth Schroedter

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, uwzględniając
strategię UE na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn1, pakt na rzecz równości płci2 i 
akty wykonawcze oraz inne polityki na 
szczeblu UE, krajowym i regionalnym 
wdrażające art. 8 Traktatu, a także do 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, wiek lub 
orientację seksualną i niepełnosprawność, 
w szczególności uwzględniając 
konwencję ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych obowiązującą od 
dnia 3 maja 2008 r. i polityki UE na rzecz 
wdrożenia tej konwencji.

1 COM(2010)0491.
2 Europejski pakt na rzecz równości płci 
(2011-2020) przyjęty przez Radę w dniu 7 
marca 2011 r..

Or. en

Poprawka 96
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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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 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów – 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, zgodnie z art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, art. 10 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 97
Marian Harkin

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. Jest ważne, aby 
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.

Or. en
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Poprawka 98
Kinga Göncz

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. 
Jest ważne, aby 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.

Or. en

Poprawka 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

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

Or. en

Poprawka 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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) Komisja powinna przedstawić
wspólne ramy strategiczne, które mają 
zostać przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej i 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.

Or. en

Poprawka 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) We wspólnych ramach strategicznych 
należy zatem ustanowić kluczowe obszary 
wsparcia, wyzwania terytorialne, na które 
należy odpowiedzieć, cele polityczne, 

(15) We wspólnych ramach strategicznych 
należy zatem ustanowić kluczowe obszary 
wsparcia, wyzwania terytorialne, na które 
należy odpowiedzieć, cele polityczne, 
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priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy, mechanizmy koordynacji i 
mechanizmy spójności i zgodności z 
politykami gospodarczymi państw 
członkowskich i Unii.

priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy, mechanizmy koordynacji i 
mechanizmy spójności i zgodności z celem
państw członkowskich i Unii osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego i społecznego.

Or. en

Poprawka 102
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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, a także ustanawiać 
przepisy mające na celu zagwarantowanie 
dostępności funduszy, zwłaszcza dla MŚP 
i mikroprzedsiębiorstw, oraz 
zagwarantowanie skutecznego i 
sprawnego wdrażania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Or. es

Poprawka 103
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
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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) Każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami, w 
szczególności z tymi, o których mowa w 
art. 5 ust. 1, i z Komisją, powinno 
przygotować umowę partnerską. 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 strukturalnych.

Or. en

Poprawka 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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.

Or. en
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Poprawka 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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.
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.

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić niezbędne warunki 
ramowe dla efektywnego wykorzystania 
wsparcia Unii, co powinna ocenić Komisja
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej i programów.

Or. en

Poprawka 106
Sergio Gutiérrez Prieto

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. 
Komisja powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 

(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. 
Komisja powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 



PE489.560v02-00 14/221 AM\903982PL.doc

PL

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.

oceny umowy partnerskiej i programów. W 
przypadkach, w których dane państwo 
członkowskie nie robi nic w kierunku 
spełnienia tych uwarunkowań pomimo 
zaleceń Komisji, będzie ona uprawniona
do zawieszenia płatności na rzecz 
programu. Przy podejmowaniu decyzji o 
zawieszeniu płatności Komisja powinna 
uwzględniać skutki ekonomiczne i 
społeczne takiego zawieszenia w danym 
państwie członkowskim. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione niezwłocznie po podjęciu 
przez dane państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. es

Poprawka 107
Nadja Hirsch

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. 
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.

(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. 
Uwarunkowania ex ante należy ustalić 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
przy pełnym zaangażowaniu partnerów. 
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.



AM\903982PL.doc 15/221 PE489.560v02-00

PL

Or. de

Poprawka 108
Ramona Nicole Mănescu

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. 
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.

(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. 
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, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Or. en

Poprawka 109
Kinga Göncz

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 

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

przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r.

Or. en

Poprawka 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 europejskiej 
współpracy terytorialnej ze względu na ich 

(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.
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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.

Or. en

Poprawka 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
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 

(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. i zapewnić im konieczną 
pomoc techniczną, jeżeli nie osiągają 
zamierzonych celów. Jeżeli 
niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, co 
będzie świadczyło o braku działań 
koniecznych do ich osiągnięcia, Komisja
może zawiesić płatności na rzecz 
programu. Przy podejmowaniu decyzji o 
zawieszeniu płatności Komisja powinna 
uwzględniać skutki ekonomiczne i 
społeczne takiego zawieszenia w danym 
państwie członkowskim. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione niezwłocznie po podjęciu 
przez dane państwo członkowskie 
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nieefektywny. niezbędnych działań.

Or. es

Poprawka 112
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
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 

skreślony
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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.

Or. es

Poprawka 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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 

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 114
Nadja Hirsch

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 

(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 
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wspierać realizację zaleceń Rady mających 
na celu korektę zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej i rozwiązywanie 
trudności gospodarczych i społecznych. W 
przypadkach, w których pomimo 
zwiększonego wykorzystania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań dotyczących 
procesu zarządzania gospodarczego, 
Komisja powinna mieć prawo zawiesić w 
całości lub części płatności i zobowiązania. 
Decyzje w sprawie zawieszenia powinny 
być proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

wspierać realizację zaleceń Rady mających 
na celu korektę zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej i rozwiązywanie 
trudności gospodarczych i społecznych. W 
przypadkach, w których pomimo 
zwiększonego wykorzystania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań dotyczących 
procesu zarządzania gospodarczego, 
Komisja powinna mieć prawo zawiesić w 
całości lub części płatności i zobowiązania. 
Z prawa tego Komisja może jednak 
korzystać jedynie w ostateczności. 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 i sytuację grup 
znajdujących się w szczególnie trudnym 
położeniu. Zawieszenia powinny być 
zniesione, a środki ponownie udostępnione 
danemu państwu członkowskiemu 
niezwłocznie po podjęciu przez to państwo 
członkowskie niezbędnych działań.

Or. de

Poprawka 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić koncentrację na 
realizacji unijnej strategii na rzecz 

(20) Aby zapewnić koncentrację na 
realizacji głównych celów unijnej strategii 
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inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy ustalić elementy 
wspólne dla wszystkich programów. Aby 
zapewnić spójność rozwiązań dotyczących 
programowania w odniesieniu do funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, należy dostosować 
procedury przyjmowania i zmiany 
programów. Programowanie powinno 
zapewnić spójność ze wspólnymi ramami 
strategicznymi i umowami partnerskimi, 
koordynację funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych między sobą 
oraz z innymi istniejącymi instrumentami 
finansowymi i Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym.

na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy ustalić elementy 
wspólne dla wszystkich programów. Aby 
zapewnić spójność rozwiązań dotyczących 
programowania w odniesieniu do funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, należy dostosować 
procedury przyjmowania i zmiany
programów. Programowanie powinno 
zapewnić spójność ze wspólnymi ramami 
strategicznymi i umowami partnerskimi, 
koordynację funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych między sobą 
oraz z innymi istniejącymi instrumentami 
finansowymi i Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym.

Or. en

Poprawka 116
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej i 
społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych. W tym celu, aby 
lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu 
lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i 
ułatwienie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność 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 grupach 

(21) Spójność terytorialna jest głównym 
instrumentem dla osiągnięcia spójności 
gospodarczej i społecznej ustanowionym
w Traktacie, konieczne jest zatem 
uwzględnienie kwestii roli miast, obszarów 
miejskich, geograficznych obszarów 
funkcjonalnych oraz subregionów 
stojących w obliczu szczególnych 
problemów geograficznych lub 
demograficznych. Zatem podstawowym 
narzędziem dla osiągnięcia naprawdę 
zrównoważonego rozwoju w takich 
obszarach oraz promowania zatrudnienia, 
włączenia społecznego i dobrobytu 
obywateli mieszkających na tych 
obszarach jest zintegrowane podejście 
terytorialne zgodnie z art. 99 niniejszego 
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działania reprezentujących interesy 
społeczności.

rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 117
Elisabeth Schroedter

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 
kierowanego przez lokalną społeczność 
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 
grupach działania reprezentujących 
interesy społeczności. Należy uznać 
istniejące grupy LEADER. 

Or. en

Poprawka 118
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji,
czy możliwe jest osiągnięcie celów 
programu, należy przeprowadzić ocenę ex 
ante każdego programu.

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji, 
czy możliwe jest osiągnięcie celów 
programu, należy przeprowadzić ocenę ex 
ante każdego programu. W przypadku 
każdego programu ocena ex-ante 
powinna uwzględniać ocenę zasad 
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horyzontalnych dotyczących zgodności z 
prawem Unii i prawem krajowym, 
promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami i 
niedyskryminacji oraz zrównoważonego 
rozwoju zgodnie z definicją zawartą w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy przeprowadzać oceny ex post 
w celu zbadania skuteczności i 
efektywności funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz ich 
wpływu na ogólne cele tych funduszy i 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

(35) Należy przeprowadzać oceny ex post 
w celu zbadania skuteczności i 
efektywności funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz ich 
wpływu na ogólne cele tych funduszy i ich 
udziału w osiąganiu głównych celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
szczególności w odniesieniu do redukcji 
ubóstwa i wyłączenia społecznego.

Or. en

Poprawka 120
Elisabeth Schroedter

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 

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

zakresie wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by partnerzy, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. a, b i c, otrzymali 
odpowiednie wsparcie techniczne, aby 
ułatwić ich zaangażowanie i udział w 
przygotowaniu i wdrażaniu umów 
partnerskich oraz w całym procesie 
programowania. Wsparcie techniczne, 
którym zarządza Komisja, powinno być 
przeznaczone dla tematycznych 
organizacji parasolowych i organizacji 
pozarządowych, partnerów społeczno-
gospodarczych oraz sieci i stowarzyszeń 
reprezentujących władze lokalne, miejskie 
i regionalne, działających na poziomie UE 
w dziedzinie polityki spójności. 

Or. en

Poprawka 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 122
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Poprawka 123
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły
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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

Or. en

Poprawka 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Or. en

Poprawka 125
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby skupić się na wynikach i skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 126
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Komisja, we współpracy z 
państwami członkowskimi, powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania 
programów w każdym państwie 
członkowskim w 2017 r. i 2019 r., 
analizując osiągnięcie celów pośrednich 
programów na poziomie priorytetów.

Or. en

Poprawka 127
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58b) Na podstawie oceny wykonania 
przeprowadzonej w 2019 r. Komisja 
powinna przyznać każdemu państwu 
członkowskiemu część jego rezerwy na 
wykonanie odpowiadającą udziałowi 
programów i priorytetów, w których udało 
się osiągnąć etapy pośrednie w 
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odniesieniu do ogółu środków 
przydzielanych z danego funduszu lub 
funduszy państwu członkowskiemu. 
Komisja powinna zatem należycie ocenić, 
czy niepowodzenie w osiągnięciu etapów 
pośrednich nie było spowodowane przez 
nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne, na 
które dany program nie ma wpływu. 
Państwa członkowskie powinny rozdzielić 
rezerwę na wykonanie po równo między 
wszystkie programy i priorytety, w których 
udało się osiągnąć etapy pośrednie.

Or. en

Poprawka 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(60) W celu zapewnienia rzeczywistego 
wpływu na gospodarkę wsparcie z 
funduszy nie powinno zastępować 
wydatków publicznych lub równorzędnych 
wydatków strukturalnych państw 
członkowskich zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszym rozporządzeniu. 
Weryfikacja zasady dodatkowości 
dokonywana przez Komisję powinna 
koncentrować się na państwach 
członkowskich, w których regiony mniej 
rozwinięte i regiony w okresie 
przejściowym obejmują co najmniej 15 % 
ludności, ze względu na zakres 
przyznawanych takim państwom środków 
finansowych.
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Komisję powinna koncentrować się na 
państwach członkowskich, w których 
regiony mniej rozwinięte i regiony w 
okresie przejściowym obejmują co 
najmniej 15 % ludności, ze względu na 
zakres przyznawanych takim państwom 
środków finansowych.

Or. en

Poprawka 129
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie z 
funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym, opis spójnej logiki 
interwencji służącej zidentyfikowanym 
potrzebom rozwojowym oraz podstawy 
oceny działania. Programy te powinny 
również obejmować inne elementy 
niezbędne do wspierania skutecznego i 
efektywnego wdrażania tych funduszy.

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie z 
funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym i zasadom 
horyzontalnym dotyczącym zgodności z 
prawem Unii i prawem krajowym, 
promowaniu równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami i 
niedyskryminacji oraz zrównoważonemu 
rozwojowi zgodnie z definicją zawartą w 
niniejszym rozporządzeniu, opis spójnej 
logiki interwencji służącej 
zidentyfikowanym potrzebom 
rozwojowym oraz podstawy oceny 
działania.  Programy te powinny również 
obejmować inne elementy niezbędne do 
wspierania skutecznego i efektywnego 
wdrażania tych funduszy.

Or. en
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Poprawka 130
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

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.

Or. en

Poprawka 131
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

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 terytorialnego 
lub strategia rozwoju obszarów miejskich 
lub wiejskich 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.

Or. es

Poprawka 132
Sari Essayah
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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, a także osiągniętych 
wyników. 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.

Or. fi

Poprawka 133
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 71 preambuły
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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 stosowne 
podmioty.

Or. fr

Poprawka 134
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

Or. es

Poprawka 135
Sergio Gutiérrez Prieto
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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, 
kryteriów akredytacji organów 

(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 szeregu 
wytycznych w zakresie celów i kryteriów 
wspierania realizacji partnerstwa, 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 
poziomu korekty finansowej, która ma być 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 136
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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 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 
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Europę”, decyzji określających kwoty, 
które należy przenieść z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument 
„Żywność dla potrzebujących”, decyzji 
przyjmujących i zmieniających programy 
operacyjne, decyzji w sprawie dużych 
projektów, decyzji w sprawie wspólnych 
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych.

„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.

Or. es

Poprawka 137
Kinga Göncz

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 

(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 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 
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Europę”, decyzji określających kwoty, 
które należy przenieść z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument 
„Żywność dla potrzebujących”, decyzji 
przyjmujących i zmieniających programy 
operacyjne, decyzji w sprawie dużych 
projektów, decyzji w sprawie wspólnych 
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych.

„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.

Or. en

Poprawka 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – 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 przekładający główne 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 głównego celu 
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 celem państw 
członkowskich i Unii osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego i społecznego;

Or. en

Poprawka 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – 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, również w celu wspierania, 
w perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
głównych celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 140
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – 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
na mocy 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;

Or. en
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Poprawka 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – 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 
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;

(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 
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 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 
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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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na 
zasadzie partnerstwa na odpowiednim 
poziomie;

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która wdrażana jest w 
partnerstwie na odpowiednim szczeblu, 
również w celu realizacji głównych celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 143
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) „umowa partnerska” oznacza (18) „umowa partnerska” oznacza 
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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;

dokument przygotowany przez państwo 
członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
określonym w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia, 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 jednocześnie uwzględniając 
zróżnicowane potrzeby regionów, i który 
gwarantuje niezbędną elastyczność w 
odniesieniu do trwałego rozwoju 
regionalnego oraz który został 
zatwierdzony przez Komisję w następstwie 
oceny i dialogu z państwem 
członkowskim; 

Or. en

Poprawka 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – 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 

(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, i który został 
zatwierdzony przez Komisję w następstwie 
oceny i dialogu z państwem 
członkowskim;
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następstwie oceny i dialogu z państwem 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju społecznego i 
środowiskowego, mające również na celu 
realizację głównych celów unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Or. en

Poprawka 146
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

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 
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inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych, zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
właściwych zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz realizację konkretnych 
zadań funduszy zgodnie z ich celami 
określonymi w traktatach, 
z uwzględnieniem właściwych 
zintegrowanych wytycznych, właściwych 
zaleceń dla poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu i właściwych zaleceń Rady 
przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 147
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, z uwzględnieniem art. 9 
Traktatu, 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.

Or. fr

Poprawka 148
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 149
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie i podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu są 
odpowiedzialne za realizację programów i 
wykonywanie swoich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa 
członkowskiego oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem i 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

4. Organy regionalne są odpowiedzialne 
za zarządzanie programami, ich realizację 
i wykonywanie swoich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa 
członkowskiego oraz z zastrzeżeniem 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem i 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy.

Or. fr

Poprawka 150
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 podmiotu będącego 
beneficjentem.

Or. en

Poprawka 151
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
upublicznianie roli i osiągnięć polityki 
spójności.

Or. en

Poprawka 152
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
organy regionalne organizują partnerstwo 
z następującymi partnerami.

Or. fr

Poprawka 153
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
organy regionalne organizują partnerstwo 
z następującymi partnerami.

Or. fr

Poprawka 154
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) inne właściwe władze publiczne;

Or. fr
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Poprawka 155
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) inne właściwe władze publiczne;

Or. fr

Poprawka 156
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości 
płci i niedyskryminacji, organizacje 
pozarządowe promujące włączenie
społeczne oraz organizacje działające w 
dziedzinie kultury, edukacji i polityki 
młodzieżowej.

Or. en

Poprawka 157
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 

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

na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe, w tym organizacje typu non-
profit wspierające włączenie społeczne,
oraz podmioty odpowiedzialne za 
promowanie równości i niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 158
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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. Specjalną uwagę 
należy poświęcić grupom, które mogłyby 
podlegać wpływowi programów i mieć 
trudności z wywieraniem na nie wpływu, 
w szczególności grupom znajdującym się 
w najtrudniejszej sytuacji i 
zmarginalizowanym.

Or. en

Poprawka 159
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, 

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
oraz umową partnerską, o której mowa w 
ust. 1, partnerzy są zaangażowani przez 
państwa członkowskie w przygotowywanie 
umów partnerskich i sprawozdań z postępu 
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monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

prac oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych.

Or. en

Poprawka 160
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
partnerzy reprezentujący różne szczeble 
terytorialne zgodnie ze strukturą 
instytucjonalną w państwach 
członkowskich są zaangażowani przez 
państwa członkowskie na wszystkich 
etapach w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz na wszystkich etapach w 
przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. en

Poprawka 161
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
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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.

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. Partnerom zapewnia się 
równy dostęp do przewidzianego w tym 
celu finansowania. 

Or. en

Poprawka 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych w sposób terminowy i 
spójny. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. en

Poprawka 163
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania − po kompleksowych 
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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.

konsultacjach na szczeblu Unii z 
partnerami, o których mowa w ust. 1 −
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 w 
celu ustanowienia europejskiego kodeksu 
postępowania opartego na najlepszych 
praktykach, który określa cele i kryteria 
służące zapewnieniu realizacji partnerstwa 
podczas przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny umów 
partnerskich i programów oraz ułatwieniu 
dzielenia się informacjami, 
doświadczeniami, rezultatami oraz 
najlepszymi praktykami między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 164
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 − po obowiązkowych 
konsultacjach na szczeblu Unii ze 
wszystkimi odnośnymi partnerami, w tym 
związkami zawodowymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego − 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.

Or. en

Poprawka 165
Kinga Göncz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 − po konsultacjach na 
szczeblu Unii ze wszystkimi odnośnymi 
partnerami, w tym związkami 
zawodowymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego − 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.

Or. en

Poprawka 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, po zasięgnięciu opinii 
odpowiednich zainteresowanych 
podmiotów społecznych i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 142 w celu 
ustanowienia wytycznych, które określają
cele i kryteria służące wspieraniu 
partnerstwa oraz ułatwiające dzielenie się 
informacjami, doświadczeniami, 
rezultatami oraz dobrymi praktykami 
między państwami członkowskimi.

Or. es
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Poprawka 167
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 partnerskimi 
organizacjami europejskimi, 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.

Or. fr

Poprawka 168
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wykorzystując fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
właściwe organy administracyjne 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 kobiet i 
mężczyzn oraz równości szans.

Or. de
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Poprawka 169
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji

Promowanie równych szans
i niedyskryminacji

Or. en

Poprawka 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 171
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 równouprawnienie mężczyzn i 
kobiet oraz spójne uwzględnianie 
problematyki płci na wszystkich etapach
przygotowywania, programowania, 
realizacji, monitorowania i oceny 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, stosując przy tym 
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metody sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci.
Państwa członkowskie zapewniają 
ponadto wyrównany udział kobiet i 
mężczyzn w zarządzaniu i realizacji 
programów operacyjnych na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym oraz 
składają sprawozdanie dotyczące 
postępów w tej kwestii.

Or. en

Poprawka 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 promowanie równości szans i 
niedyskryminacji w procesie 
przygotowywania i realizacji programów.

Or. es

Poprawka 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 w sposób terminowy i spójny
promowanie i zagwarantowanie
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
uwzględnianie problematyki równości płci 
w procesie przygotowywania, realizacji, 
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monitorowania i oceny programów.

Or. en

Poprawka 174
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
uwzględnianie problematyki płci w 
procesie przygotowywania, 
programowania, realizacji, 
monitorowania i oceny programów.

Or. en

Poprawka 175
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów, jednocześnie 
zwracając szczególną uwagę na osoby 
narażone na dyskryminację z wielu 
przyczyn. Dostępność dla osób 
niepełnosprawnych jest jednym z 
kryteriów, których należy przestrzegać
podczas określania operacji 
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współfinansowanych z funduszy oraz 
które należy uwzględniać na 
poszczególnych etapach wdrażania.

Or. en

Poprawka 176
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
wspierania równości szans, zapobiegania 
podczas przygotowania i realizacji 
programów wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną i zagwarantowania, że nie 
będzie dochodziło do ponownej segregacji 
oraz w celu zapewnienia dostępności.

Or. en

Poprawka 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji;

(1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego i społecznego;

Or. en
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Poprawka 178
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 wkładu małych i średnich 
przedsiębiorstw, sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR) na rzecz zrównoważonego 
rozwoju środowiskowego i społecznego;

Or. en

Poprawka 179
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 i osób pracujących 
na własny rachunek w sektorze rolnym (w 
odniesieniu do EFRROW) oraz w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR);

Or. fr

Poprawka 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

różnorodności biologicznej oraz
wspieranie efektywności wykorzystywania 
energii i zasobów;

Or. en

Poprawka 181
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie zatrudnienia, MŚP w 
tworzeniu nowych, trwałych i godnych 
miejsc pracy oraz mobilności 
pracowników;

Or. en

Poprawka 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie dobrej jakości zatrudnienia, 
dobrej i godnej pracy;

Or. en

Poprawka 183
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie dobrej jakości zatrudnienia i 
mobilności pracowników;

Or. en

Poprawka 184
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego, a 
także walka z ubóstwem i dyskryminacją;

Or. en

Poprawka 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem;

Or. en

Uzasadnienie

W celu walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem fundusze UE powinny koncentrować się 
na inicjatywach i inwestycjach długoterminowych aktywujących osoby społecznie wykluczone 
oraz żyjące w ubóstwie, zamiast na inicjatywach opierających się na zwykłej redystrybucji 
środków do celów pomocy społecznej.
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Poprawka 186
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego i
integracji oraz walka z ubóstwem;

Or. de

Poprawka 187
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie,

Or. de

Poprawka 188
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, 
umiejętności, szkolenia zawodowe i 
uczenie się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 189
Elisabeth Morin-Chartier



PE489.560v02-00 62/221 AM\903982PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, 
umiejętności, szkolenie zawodowe i 
uczenie się przez całe życie;

Or. fr

Poprawka 190
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, 
umiejętności, szkolenia i uczenie się przez 
całe życie;

Or. en

Poprawka 191
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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;

Or. en
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Poprawka 192
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego oraz skutecznej i 
uczestniczącej administracji publicznej 
oraz wspieranie rozwijania potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, organów regionalnych i 
lokalnych oraz innych zainteresowanych 
stron, w szczególności tych partnerów, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [RWP...].

Or. en

Poprawka 193
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej, we współpracy z 
europejskimi partnerami gospodarczymi i 
społecznymi oraz partnerskimi 
organizacjami europejskimi.

Or. fr

Poprawka 194
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Promowanie gospodarki społecznej

Or. de

Poprawka 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
przekładają główne cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych.

Or. en

Poprawka 196
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
przekładają ogólne i szczegółowe cele 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu na 
zestaw zalecanych działań funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
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strategicznych.

Or. en

Poprawka 197
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 11 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dla każdego celu tematycznego –
kluczowe działania, które mają być 
wspierane z każdego funduszu objętego 
zakresem wspólnych ram strukturalnych;

(a) dla każdego głównego celu unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego i trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz z 
uwzględnieniem celów tematycznych 
określonych w art. 9 – kluczowe działania, 
które mają być wspierane z każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strukturalnych;

Or. en

Poprawka 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142
dotyczącego wspólnych ram strategicznych 
w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia.

Komisja przedstawia wniosek dotyczący 
wspólnych ram strategicznych w ciągu 1 
miesiąca od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia, który Parlament 
Europejski i Radę mają przyjąć zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą.

Or. en

Poprawka 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
strategiczne.

skreślony

Or. en

Poprawka 201
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje wraz z organami 
regionalnymi umowę partnerską na okres 



AM\903982PL.doc 67/221 PE489.560v02-00

PL

grudnia 2020 r. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Or. fr

Poprawka 202
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. fr

Poprawka 203
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, na 
wszystkich etapach jej przygotowywania,
przez państwa członkowskie w ścisłej 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5. Umowa partnerska jest 
przygotowywana w dialogu z Komisją.

Or. en

Poprawka 204
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 205
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 206
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwiązania zapewniające zgodność z
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym:

(a) rozwiązania przyczyniające się do 
realizacji głównych celów unijnej strategii
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym:

Or. en



AM\903982PL.doc 69/221 PE489.560v02-00

PL

Poprawka 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych i kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 208
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 i 8 
niniejszego rozporządzenia oraz 
zaleconych działań określonych we 
wspólnych ramach strategicznych, z 
uwzględnieniem celów określonych w 
odnośnych 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;

Or. en
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Poprawka 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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; 

Or. en

Poprawka 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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

Or. en

Poprawka 211
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) wykaz programów w ramach EFRR, (vii) wykaz programów w ramach EFRR, 
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EFS i Funduszu Spójności, z wyjątkiem
programów objętych celem „Europejska 
współpraca terytorialna” oraz programów 
w ramach EFRROW i EFMR, wraz z 
odpowiednią orientacyjną alokacją według 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz według roku;

EFS, Funduszu Spójności oraz programów 
objętych celem „Europejska współpraca 
terytorialna”, z wyjątkiem programów w 
ramach EFRROW i EFMR, wraz z 
odpowiednią orientacyjną alokacją według 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz według roku;

Or. fr

Poprawka 212
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, 
podmiejskich, 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;

Or. fr

Poprawka 213
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (c)
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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 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

(c) w oparciu o wytyczne Komisji,
zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;
zintegrowane podejście ma pokazać, w 
jaki sposób fundusze objęte zakresem 
wspólnych ram strategicznych 
przyczyniają się do powstawania 
zintegrowanych krajowych strategii 
zwalczania ubóstwa, wyszczególnionych w 
krajowych sprawozdaniach społecznych i 
wspieranych przez odnośne krajowe 
polityki publiczne, wspierających 
włączenie wszystkich grup zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 

Or. en

Poprawka 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
szczególnym uwzględnieniem 

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

uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności, w tym orientacyjną alokację 
finansową dla właściwego funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych; zintegrowane podejście ma 
pokazać, w jaki sposób fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
przyczyniają się do powstawania 
zintegrowanych krajowych strategii 
zwalczania ubóstwa, które na podstawie 
uszczegółowienia w krajowych 
sprawozdaniach społecznych wspierają 
włączenie wszystkich grup zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 

Or. en

Poprawka 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem 
społecznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności, w stosownych przypadkach, 
w tym orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, aby 
przyczynić się do wdrażania krajowych 
strategii walki z ubóstwem;

Or. es

Poprawka 216
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

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

Or. en

Poprawka 217
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

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

Or. en
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Poprawka 218
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
zwalczania ubóstwa szczegółowo 
określonych w krajowych programach 
reform i wspierających włączenie 
wszystkich grup zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, na podstawie 
krajowych sprawozdań społecznych; 

Or. en

Poprawka 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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;

Or. es

Poprawka 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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;

skreślony

Or. en

Poprawka 221
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 podjęte w celu wdrożenia 
podejścia opartego na wielopoziomowym 
sprawowaniu rządów oraz w celu
zaangażowania partnerów, o których mowa 
w art. 5, oraz rola tych partnerów w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej, a 
także sprawozdaniu z postępu prac, 
określone w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia, oraz w przygotowywaniu, 
realizacji, monitorowaniu i ocenie 
programów zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 5 ust. 3, łącznie z wykazem 
zaangażowanych partnerów, opisem 
kryteriów ich wyboru oraz ich zadań, jak 
również ich opinii na temat treści umowy 
partnerskiej oraz wdrażania zasady 
partnerstwa;

Or. en



AM\903982PL.doc 77/221 PE489.560v02-00

PL

Poprawka 222
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 podjęte w celu 
zaangażowania partnerów oraz ich 
skuteczność oraz rola tych partnerów w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej, a 
także sprawozdanie z postępu prac, 
określone w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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) wykaz partnerów oraz 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;

Or. es

Poprawka 224
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 225
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 lokalnymi oraz struktur 
wielopoziomowego sprawowaniu rządów a 
także sposobów, w jaki są one 
uwzględniane;

Or. en

Poprawka 226
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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;

Or. en

Poprawka 227
Kinga Göncz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia zgodność umowy 
partnerskiej z niniejszym rozporządzeniem, 
ze wspólnymi ramami strategicznymi, z 
zaleceniami dla poszczególnych krajów na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc pod uwagę 
oceny ex ante programów, i przedstawia 
swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia umowy partnerskiej. 
Państwo członkowskie dostarcza wszelkich 
koniecznych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy partnerskiej.

1. Komisja ocenia zgodność umowy 
partnerskiej z niniejszym rozporządzeniem, 
ze wspólnymi ramami strategicznymi, z 
zaleceniami dla poszczególnych krajów na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz z 
zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc pod uwagę 
oceny ex ante programów, i przedstawia 
swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia umowy partnerskiej. 
Komisja oceni, czy polityki publiczne 
państw członkowskich są również zgodne 
z celami Unii. Państwo członkowskie 
dostarcza wszelkich koniecznych 
dodatkowych informacji oraz, w 
stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy partnerskiej.

Or. en

Poprawka 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

W stosownych przypadkach 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, biorąc pod uwagę potrzeby 
krajowe, regionalne i lokalne.
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zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Or. en

Poprawka 229
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Uwarunkowania ex ante

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy.
2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione.
3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie 
podają w umowie partnerskiej zestawienie 
działań, które mają zostać podjęte na 
poziomie krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań 
nie później niż dwa lata po przyjęciu 
umowy partnerskiej lub do dnia 31 
grudnia 2016 r., zależnie od tego, która z 
tych dat jest wcześniejsza.
4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.
5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex 
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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.
6. Ustępy 1-5 nie mają zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”.

Or. en

Poprawka 230
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie, w porozumieniu 
z organami regionalnymi i lokalnymi, 
oceniają, czy mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante zostały spełnione 
w poszanowaniu zasady rozdziału 
uprawnień między różnymi szczeblami 
sprawowania rządów.

Or. fr

Poprawka 231
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione. Ocenę 
przeprowadza się w oparciu o wspólną 
metodologię z udziałem partnerów, o 
których mowa w art. 5.

Or. en

Poprawka 232
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

4. Państwa członkowskie, we współpracy z 
organami regionalnymi i lokalnymi, 
określają w odpowiednich programach 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

Or. fr

Poprawka 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. Jeżeli 
stwierdzi, że uwarunkowania te nie są 
spełniane zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, Komisja może 
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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.

zainicjować proces zaleceń dla danego 
państwa członkowskiego. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przyjmie koniecznych 
środków w celu zastosowania się do tych 
zaleceń, 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. Przy podejmowaniu decyzji o 
zawieszeniu płatności Komisja powinna 
uwzględniać skutki ekonomiczne i 
społeczne takiego zawieszenia w danym 
państwie członkowskim. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione niezwłocznie po podjęciu 
przez dane państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. es

Poprawka 234
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

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 stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.
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terminie określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.

Or. fr

Poprawka 235
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 236
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 237
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. es

Poprawka 239
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
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przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. en

Poprawka 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 241
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony
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Or. en

Poprawka 242
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby zapobiec zawieszeniu wypłat, 
oprócz ww. przeglądów, 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 strukturalnych. 

Or. en

Poprawka 243
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony
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Or. en

Poprawka 245
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uzgodnienie z poprawką w art. 18 części 2.

Poprawka 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
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 

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 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie. Komisja zatwierdza 
zmiany programów, których to dotyczy, 
zgodnie z art. 26;
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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.

Or. es

Poprawka 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 wynika, że w 
ramach jakiegoś priorytetu nie osiągnięto 
celów pośrednich określonych w podstawie 
oceny wykonania a dane państwo nie 
podejmuje koniecznych środków w celu 
zaradzenia tej sytuacji, Komisja może 
zawiesić w całości lub w części płatność 
okresową dla priorytetu programu, zgodnie 
z procedurą ustanowioną w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.
Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu 
płatności Komisja powinna uwzględniać 
skutki ekonomiczne i społeczne takiego 
zawieszenia w danym państwie 
członkowskim. Zawieszenia powinny być 
zniesione, a środki ponownie 
udostępnione niezwłocznie po podjęciu 
przez dane państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. es

Poprawka 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – rozdział IV – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwarunkowania makroekonomiczne Specjalne przepisy dla państw 
członkowskich mających tymczasowe 
trudności finansowe

Or. en

Poprawka 249
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – rozdział IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwarunkowania makroekonomiczne Wypłaty dla państw członkowskich 
mających tymczasowe trudności 
finansowe

Or. en

Poprawka 250
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. es

Poprawka 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 253
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Zawieszenie wszystkich lub części wypłat z funduszy strukturalnych UE w przypadku państw 
członkowskich, które nie wypełniają makroekonomicznych warunków jest działaniem 
nieproporcjonalnym, ponieważ dotyczy ono tylko tych państw członkowskich, które korzystają 
z programów polityki spójności UE. Dodatkowo takie sankcje mogą tylko pogorszyć sytuację 
państw członkowskich mających trudności finansowe.

Poprawka 255
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie przedkłada 
wniosek dotyczący zmiany umowy 
partnerskiej oraz odnośnych programów w 
ciągu jednego miesiąca. W razie 
konieczności Komisja przedstawia uwagi 
w ciągu jednego miesiąca od złożenia 
poprawek, w którym to przypadku państwo 
członkowskie może ponownie złożyć 
wniosek w ciągu jednego miesiąca.

2. Państwo członkowskie przedkłada 
wniosek dotyczący zmiany umowy 
partnerskiej oraz odnośnych programów w 
ciągu trzech miesięcy. W razie 
konieczności Komisja przedstawia uwagi 
w ciągu jednego miesiąca od złożenia 
poprawek, w którym to przypadku państwo 
członkowskie może ponownie złożyć 
wniosek w ciągu jednego miesiąca.

Or. de

Poprawka 256
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pomoc finansowa jest udostępniana 
państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 1 
lit. d) i jest związana z programem 
dostosowawczym, Komisja może – nie 
czekając na wniosek od państwa 
członkowskiego – zmienić umowę 

skreślony
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partnerską i programy w celu 
maksymalizacji wpływu dostępnych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność. W celu zapewnienia 
skutecznej realizacji umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów Komisja 
angażuje się w ich zarządzanie jak 
określono w programie dostosowawczym 
lub w protokole ustaleń podpisanym z 
danym państwem członkowskim.

Or. de

Poprawka 257
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli państwo członkowskie nie 
odpowie na wezwanie Komisji, o którym 
mowa w ust. 1, lub nie zareaguje w 
zadowalający sposób w terminie jednego 
miesiąca na uwagi Komisji, o których 
mowa w ust. 2, Komisja może w ciągu 
trzech miesięcy po przesłaniu swoich uwag 
przyjąć, w drodze aktów wykonawczych, 
decyzję zawieszającą w całości lub części 
płatności w odniesieniu do danych 
programów.

5. Jeżeli państwo członkowskie nie 
odpowie na wezwanie Komisji, o którym 
mowa w ust. 1, lub nie zareaguje w 
zadowalający sposób w terminie trzech 
miesięcy na uwagi Komisji, o których 
mowa w ust. 2, Komisja może w ciągu 
sześciu miesięcy po przesłaniu swoich 
uwag przyjąć, w drodze aktów 
wykonawczych, decyzję zawieszającą w 
całości lub części płatności w odniesieniu 
do danych programów.

Or. de

Poprawka 258
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Decydując się na zawieszenie w całości 
lub części płatności lub zobowiązań 
zgodnie z, odpowiednio, ust. 5 i 6, Komisja 
dopilnowuje, aby zawieszenie było 
proporcjonalne i skuteczne, biorąc pod 
uwagę sytuację gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego i z 
poszanowaniem zasady równego 
traktowania państw członkowskich, w 
szczególności biorąc pod uwagę wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego.

7. Decydując się na zawieszenie w całości 
lub części płatności lub zobowiązań 
zgodnie z, odpowiednio, ust. 5 i 6, Komisja 
dba o to, aby z przysługującego jej w tym 
zakresie prawa korzystać jedynie w 
ostateczności i dopilnowuje, aby 
zawieszenie było proporcjonalne i 
skuteczne, biorąc pod uwagę sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego i z poszanowaniem zasady 
równego traktowania państw 
członkowskich, w szczególności biorąc 
pod uwagę wpływ zawieszenia na 
gospodarkę danego państwa 
członkowskiego.

Or. de

Poprawka 259
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe oraz płatności salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych powyżej stopy 
współfinansowania dla każdego priorytetu 
w ramach EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności lub dla każdego środka w 
ramach EFRROW i EFMR. Zwiększoną 
stopę, która nie może przekraczać 100 %, 
stosuje się do wniosków o płatność w 
okresie obrachunkowym, w którym 
państwo członkowskie przedstawiło swój 
wniosek, i w następnych okresach 
obrachunkowych, podczas których 
państwo członkowskie spełnia jeden z 
następujących warunków:

skreślony



PE489.560v02-00 96/221 AM\903982PL.doc

PL

(a) jeżeli dane państwo członkowskie 
przyjęło euro, otrzymuje pomoc 
makrofinansową Unii na podstawie 
rozporządzenia Rady (UE) nr 407/201031;
(b) jeżeli dane państwo członkowskie nie 
przyjęło euro, otrzymuje 
średnioterminową pomoc finansową 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/200232;
(c) pomoc finansowa jest udostępniana 
państwu członkowskiemu zgodnie z 
Porozumieniem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności 
podpisanym w dniu 11 lipca 2011 r.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do 
programów w ramach rozporządzenia 
dotyczącego europejskiej współpracy 
terytorialnej.
2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
wsparcie Unii realizowane poprzez 
płatności okresowe i płatności salda 
końcowego nie jest wyższe niż wsparcie 
publiczne i maksymalna kwota wsparcia z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych dla każdego priorytetu 
w ramach EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności, lub dla każdego środka w 
ramach EFFROW i EFMR, określone w 
decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu.

Or. fi

Poprawka 260
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe oraz płatności salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 10 
punktów procentowych powyżej stopy 

Na wniosek państwa członkowskiego 
płatności okresowe oraz płatności salda 
końcowego mogą zostać zwiększone o 15 
punktów procentowych powyżej stopy 
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współfinansowania dla każdego priorytetu 
w ramach EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności lub dla każdego środka w 
ramach EFRROW i EFMR. Zwiększoną 
stopę, która nie może przekraczać 100 %, 
stosuje się do wniosków o płatność w 
okresie obrachunkowym, w którym 
państwo członkowskie przedstawiło swój 
wniosek, i w następnych okresach 
obrachunkowych, podczas których 
państwo członkowskie spełnia jeden z 
następujących warunków:

współfinansowania dla każdego priorytetu 
w ramach EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności lub dla każdego środka w 
ramach EFRROW i EFMR. Zwiększoną 
stopę, która nie może przekraczać 100 %, 
stosuje się do wniosków o płatność w 
okresie obrachunkowym, w którym 
państwo członkowskie przedstawiło swój 
wniosek, i w następnych okresach 
obrachunkowych, podczas których 
państwo członkowskie spełnia jeden z 
następujących warunków:

Or. en

Poprawka 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) jeżeli w danym państwie 
członkowskim ogólny poziom bezrobocia 
lub bezrobocie osób młodych znacznie 
przekracza średnią europejską;

Or. es

Poprawka 262
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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. Każde państwo 
członkowskie sporządza i publikuje plan 
konsultacji, a następnie sprawozdanie w 
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sprawie charakteru i wyników procesu 
konsultacji.

Or. en

Poprawka 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, przy czym 
państwa członkowskie rozpoczynają okres 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami 
społecznymi oraz przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i publikują 
wyniki tych konsultacji przed 
sporządzeniem tych programów.

Or. es

Poprawka 264
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 ust. 1. Współpraca z partnerami 
odbywa się z uwzględnieniem najlepszych 
praktyk będących podstawą kodeksu 
postępowania, o którym mowa w art. 5 
ust. 3.
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Or. en

Poprawka 265
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
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.

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

Or. es

Poprawka 267
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
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.

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie sześć miesięcy po 
przedstawieniu umowy partnerskiej, z 
wyjątkiem programów europejskiej 
współpracy terytorialnej, które są 
przedstawiane w ciągu dziewięciu miesięcy 
od momentu zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

Or. fr

Poprawka 268
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zdecydowanie propagowane jest 
odwoływanie się do programów 
obejmujących wiele funduszy (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW, 
EFMR). W tym celu Komisja przyjmuje 
wszelkie środki mające na celu 
proponowanie opracowania i wdrażanie 
takich programów, przy poszanowaniu 
zasady proporcjonalności funduszy.

Or. fr

Poprawka 269
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 270
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 służące 
do oceny postępów realizacji programu w 
kierunku osiągania celów jakościowych i 
ilościowych jako podstawę dla 
monitoringu, oceny i oceny wykonania. 
Obejmują one:

Or. es

Poprawka 271
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy –  litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wskaźniki dotyczące horyzontalnych 
zasad ustanowionych w art. 7 i 8;

Or. en
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Poprawka 272
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 273
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera mierzalne 
jakościowe i ilościowe cele końcowe i 
pośrednie w odniesieniu do wskaźników 
dotyczących horyzontalnych zasad 
ustanowionych w art. 7 i 8, które w 
stosownych przypadkach powinny zostać 
dodane do wskaźników specyficznych dla 
programu i konkretnych działań, które 
należy podjąć w celu przestrzegania zasad 
określonych w art. 7 i 8.

Or. en

Poprawka 274
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 24 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby zachować zgodność z prawem 
Unii zgodnie z art. 6, każdy program musi 
spełniać wymogi dyrektywy w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (2001/42/WE)1, dyrektywy w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, (92/43/EWG)2, 
dyrektywy wodnej (2000/60/WE)3 i 
dyrektywy w sprawie Ochrony Dzikiego 
Ptactwa (2009/147/WE)4. Dodatkowo 
planowane duże projekty, o których mowa 
w art. 90, są przedmiotem oceny 
oddziaływania na środowisko w oparciu o 
dyrektywy Rady 85/337/EWG5 i 
97/11/WE6.
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
4 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
5 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
6 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.

Or. en

Poprawka 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 24 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wszystkie programy dotyczące państw 
członkowskich, w których stopa 
bezrobocia i/lub bezrobocia osób młodych 
znacznie przekracza średnią europejską, 
muszą wskazywać orientacyjną kwotę 
wsparcia przeznaczonego na cele 
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związane z tworzeniem miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 276
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
ocenę ex ante. Ocena dotyczy w 
szczególności adekwatności strategii 
programu, wskaźników, odpowiednich 
celów ogólnych i szczegółowych oraz 
alokacji środków budżetowych.

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

Or. en

Poprawka 277
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 

Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
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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.

muszą być odpowiednio uzasadnione, a w 
szczególności wskazywać oczekiwany 
wpływ zmian w programie na realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju 
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.

Or. en

Poprawka 278
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zmiany programów w 
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” odpowiednie umowy 
partnerskie nie są zmieniane.

Zmian 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 bazują na 
przeglądzie programów oraz, w 
stosownych przypadkach, zmienionej 
umowie partnerskiej.
W przypadku zmiany programów w 
ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” odpowiednie umowy 
partnerskie nie są zmieniane.

Or. en

Poprawka 279
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, zarówno 
dużych projektów, jak i drobnych 
projektów o dużym potencjale 
innowacyjnym, instrumentach 
finansowych i partnerstwach publiczno-
prywatnych.

Or. en

Poprawka 280
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 28 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) skoncentrowany na konkretnych 
terytoriach subregionalnych;

(a) skoncentrowany na konkretnych
terytoriach subregionalnych określonych 
przez państwa członkowskie stosownie do 
ich specyficznego podziału na jednostki 
terytorialne, po konsultacji z wszystkimi 
partnerami, o których mowa w art. 5 ;

Or. en

Poprawka 281
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 28 – ustęp 1 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kierowany przez lokalną społeczność w 
postaci lokalnych grup działania, w 
których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji 
ani sektor publiczny, ani żadna z grup 
interesu nie reprezentuje więcej niż 49 % 
głosów;

(b) kierowany przez lokalną społeczność w 
postaci lokalnych grup działania, w 
których skład wchodzą przedstawiciele 
publicznych i prywatnych lokalnych 
interesów społeczno-gospodarczych, 
łącznie z ludnością miejscową, która 
bezpośrednio doświadczyła ubóstwa i 
wyłączenia społecznego oraz 
beneficjentami poszczególnych projektów,
przy czym na poziomie podejmowania 
decyzji ani sektor publiczny, ani żadna z 
grup interesu nie reprezentuje więcej niż 
49 % głosów;

Or. en

Poprawka 282
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 283
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 29 – ustęp 1 – litera (d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) opis procesu zaangażowania 
społeczności w opracowanie strategii;

(d) opis procesu zaangażowania 
społeczności, w tym organizacji 
pozarządowych, miejscowej ludności, 
która bezpośrednio doświadczyła ubóstwa 
i wyłączenia społecznego oraz 
beneficjentów poszczególnych projektów, 
w opracowanie i realizację strategii;

Or. en

Poprawka 284
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.
Partnerzy, o których mowa w art. 5, są 
odpowiednio reprezentowani w tej komisji.

Or. en

Poprawka 285
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 rozwoju lokalnego wybierane 
są przez komisję utworzoną w tym celu 
przez właściwe instytucje zarządzające 
programami, w której skład wchodzą 
partnerzy gospodarczy i społeczni.
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Or. fr

Poprawka 286
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 rozwoju lokalnego wybierane 
są przez komisję utworzoną w tym celu 
przez właściwe instytucje zarządzające 
programami, w której partnerzy 
reprezentowani są zgodnie z art. 5 ust. 1.

Or. de

Poprawka 287
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 30 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) opracowanie niedyskryminującej i 
przejrzystej procedury i kryteriów wyboru 
operacji, które pozwalają uniknąć 
konfliktów interesów, gwarantują, że co 
najmniej 50 % głosów w decyzjach 
dotyczących wyboru pochodzi od 
partnerów spoza sektora publicznego, 
przewidują możliwość odwołania się od 
decyzji w sprawie wyboru i umożliwiają 
wybór w drodze procedury pisemnej;

(b) opracowanie opartej na równości płci,
niedyskryminującej i przejrzystej 
procedury i kryteriów wyboru operacji, 
które pozwalają uniknąć konfliktów 
interesów, gwarantują, że co najmniej 50 
% głosów w decyzjach dotyczących 
wyboru pochodzi od partnerów spoza 
sektora publicznego, przewidują 
możliwość odwołania się od decyzji w 
sprawie wyboru i umożliwiają wybór w 
drodze procedury pisemnej;

Or. en

Poprawka 288
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 31 – ustęp 1 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) koszty doradztwa.

Or. es

Poprawka 289
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 290
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

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, 
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szczegółowe przepisy dotyczące 
kwalifikowalności wydatków i zasady 
określające rodzaje działań, które nie są 
wspierane za pomocą instrumentów 
finansowych.

dodatkowe szczegółowe przepisy 
dotyczące kwalifikowalności wydatków i 
zasady określające rodzaje działań, które 
nie są wspierane za pomocą instrumentów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 291
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 i wiejskich 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.

Or. en

Poprawka 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

3. Wkłady rzeczowe nie stanowią 
wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu 
do instrumentów finansowych, z 
wyjątkiem wkładów w postaci gruntów lub 
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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.

nieruchomości w odniesieniu do inwestycji 
mającej na celu wspieranie rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich lub 
rewitalizację obszarów miejskich i 
wiejskich, jeżeli dane grunty lub 
nieruchomości stanowią część inwestycji. 
Takie wkłady w postaci gruntów lub 
nieruchomości są kwalifikowalne, pod 
warunkiem spełnienia wymogów art. 59.

Or. es

Poprawka 293
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 294
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 39
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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 pięciu lat od daty zamknięcia 
programu.

Or. fr

Poprawka 295
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 a
Nadwyżki budżetowe

Nadwyżki budżetowe funduszy objętych 
wspólnymi ramami strukturalnymi 
zostaną wpłacone do budżetu Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 296
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 41 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Regulamin wewnętrzny musi być 
zgodny z przepisami zawartymi w art. 41, 
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42 i 43 oraz uwzględniać zasady ujęte w 
art. 5 niniejszego rozporządzenia. Na 
wniosek jednego z partnerów Komisja, 
zgodnie z art. 5, może dokonać przeglądu 
regulaminu wewnętrznego i ewentualnie 
wprowadzić doń zmiany.

Or. de

Poprawka 297
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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 przedmiotowych 
programów. Każdy członek komitetu 
monitorującego ma prawo głosu. Państwa 
członkowskie dopilnują, by skład komitetu 
monitorujacego był zrównoważony pod 
względem płci.

Or. en

Poprawka 298
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Partnerzy wybierają i wyznaczają swoich 
przedstawicieli reprezentujących ich w 
komitecie monitorującym.
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Or. en

Poprawka 299
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lista członków komitetu monitorującego 
jest publikowana.

Or. en

Poprawka 300
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 42 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organ oddelegowujący 
przewodniczącego przejmuje funkcję 
sekretariatu, aby wspierać partnerów w 
ramach wykonywanych przez nich zadań, 
a przewodniczącego – przy 
przygotowywaniu i prowadzeniu 
posiedzeń, a także dbaniu o to, by 
prowadziły one do zamierzonych celów.

Or. de

Poprawka 301
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 43 – ustęp 1
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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 realizacji 
zasad horyzontalnych zgodnie z art. 6, 7 i 
8 niniejszego rozporządzenia. 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.

Or. en

Poprawka 302
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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. 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.

Or. de

Poprawka 303
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 304
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. fr

Poprawka 305
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 43 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komitet monitorujący zatwierdza 
sprawozdania roczne w sprawie 
wdrażania programów, o których mowa w 
art. 44 oraz sprawozdania w sprawie 
postępów, o których mowa w art. 46.
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Or. en

Poprawka 306
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 administracyjne i wszelkie 
kwestie, które wpływają na wykonanie 
programu, oraz podjęte środki naprawcze.

Or. fr

Poprawka 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

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 
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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 
realizacji celów dotyczących zmiany 
klimatu.

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

Or. es

Poprawka 308
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
realizacji celów dotyczących zmiany 
klimatu.

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 
realizacji celów dotyczących zmiany 
klimatu oraz działań podjętych na rzecz 
realizacji celu ograniczenia ubóstwa.

Or. en

Poprawka 309
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 44 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Roczne sprawozdanie z realizacji 
ocenia rolę partnerów, o których mowa w 
art. 5, w realizacji programu oraz zawiera 
listę zaangażowanych partnerów, wykaz 
ich zadań oraz ich opinie dotyczące 
realizacji programu i zasady partnerstwa, 
oraz zakres, w jakim ich opinie zostały 
wzięte pod uwagę.

Or. en

Poprawka 310
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 mierzalnych jakościowych i 
ilościowych celów pośrednich określonych 
dla poszczególnych programów w 
podstawie oceny wykonania, łącznie ze 
wskaźnikami dotyczącymi zasad 
horyzontalnych zgodnie z art. 7 i 8, oraz w 
odniesieniu do wsparcia wykorzystanego 
na cele dotyczące zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 311
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 celów pośrednich 
określonych dla poszczególnych 
programów w podstawie oceny wykonania 
oraz w odniesieniu do wsparcia 
wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 
klimatu, zmniejszenia ubóstwa i ogólnej 
stopy bezrobocia i stopy bezrobocia osób 
młodych;

Or. es

Poprawka 312
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 celów pośrednich 
określonych dla poszczególnych 
programów w podstawie oceny wykonania 
oraz w odniesieniu do wsparcia 
wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 
klimatu i redukcji ubóstwa;

Or. en

Poprawka 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 głównych celów
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;

Or. en

Poprawka 314
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
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.

Or. en

Poprawka 315
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 46 – ustęp 2 – litera (h)
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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, oraz oceny jakości tego partnerstwa, w 
realizacji umowy partnerskiej.

Or. en

Poprawka 316
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 317
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

1. Oceny przeprowadza się w celu poprawy 
jakości projektowania i realizacji 
programów, jak również w celu analizy ich 
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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 PKB oraz 
bezrobocia, w stosownych przypadkach.

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 
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 w większym 
stopniu społeczny obraz dobrobytu w 
ocenianym regionie czy państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak 
również w odniesieniu do PKB oraz 
bezrobocia, w stosownych przypadkach.

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 społecznemu, jak 
również w odniesieniu do PKB oraz 
bezrobocia.

Or. es
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Poprawka 319
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 i dopilnowują, aby stosowane były 
procedury mające na celu wyprodukowanie 
i zgromadzenie danych niezbędnych do 
przeprowadzenia ocen, w tym danych 
odnoszących się do jakościowych i 
ilościowych wskaźników ogólnych i, w 
stosownych przypadkach, specyficznych 
dla programu.

Or. en

Poprawka 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 wskaźników ogólnych 
i, w stosownych przypadkach, 
specyficznych dla programu.

Or. es
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Poprawka 321
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 zgodnie z art. 6, 7 i 8 
niniejszego rozporządzenia i priorytetów 
oraz potrzeb krajowych i regionalnych;

Or. en

Poprawka 322
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 48 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) spójności wewnętrznej proponowanego 
programu lub działania i jego związku z 
innymi istotnymi instrumentami;

(b) spójności wewnętrznej proponowanego 
programu lub działania i jego związku z 
innymi istotnymi instrumentami, w tym 
krajowymi politykami publicznymi;

Or. en

Poprawka 323
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 48 – ustęp 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) spójności wybranych celów 
tematycznych, priorytetów i 

(d) spójności wybranych celów 
tematycznych, priorytetów i 
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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;

odpowiadających im celów programów i 
zasad horyzontalnych zgodnie z art. 6, 7 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;

Or. en

Poprawka 324
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 48 – ustęp 3 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) adekwatności i zrozumiałości 
wskaźników horyzontalnych oraz 
adekwatności planowanych konkretnych 
działań mających na celu promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
zapobieganie dyskryminacji zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 7 niniejszego 
rozporządzenia, łącznie ze środkami  
mającymi na celu usunięcie przeszkód 
uniemożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym; 

Or. en

Poprawka 325
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 48 – ustęp 3 – litera (l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(l) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie 

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

równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
zapobieganie dyskryminacji, w tym 
środków mających na celu usunięcie 
barier uniemożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym;

Or. en

Poprawka 326
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, w tym 
środków mających na celu usunięcie 
barier uniemożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym;

Or. en

Poprawka 327
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, w tym 
środków mających na celu usunięcie 
barier uniemożliwiających dostęp osobom 
niepełnosprawnym;

Or. en
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Poprawka 328
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 48 – ustęp 3 – litera (m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ma) adekwatności planowanych środków 
mających na celu promowanie włączenia 
społecznego i realizację celów redukcji 
ubóstwa oraz promowanie dostępu dla 
osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 330
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 48 – ustęp 3 – litera (m a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 331
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

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

Or. en

Poprawka 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

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 
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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 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

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 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Or. es

Poprawka 333
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

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 oraz 
celów inicjatyw przewodnich strategii Unii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie ze szczegółowymi wymogami 
ustanowionymi w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy. Oceny ex post 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Or. en

Poprawka 334
Sergio Gutiérrez Prieto



PE489.560v02-00 132/221 AM\903982PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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;

Or. es

Poprawka 335
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 pozarządowymi, 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.

Or. en
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Poprawka 336
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 są one 
związane z ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 337
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi –  litera (j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) pomocy przeznaczonej dla 
tematycznych organizacji parasolowych i 
organizacji pozarządowych, partnerów 
społecznych oraz sieci i stowarzyszeń 
reprezentujących władze lokalne, miejskie 



PE489.560v02-00 134/221 AM\903982PL.doc

PL

i regionalne, działających na poziomie UE 
w dziedzinie polityki spójności na 
tworzenie sieci z krajowymi i 
regionalnymi partnerami pracującymi w 
komitecie monitorującym oraz 
promowanie zorganizowanego dialogu 
między nimi oraz z Komisją na temat 
polityki spójności; wsparcia dla partnerów 
zajmujących się konkretną tematyką na 
rzecz wymiany poglądów i współpracy w 
obrębie istniejących i nowych sieci 
tematycznych.

Or. en

Poprawka 338
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) wzmocnienia potencjału i kompetencji 
partnerów zgodnie z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 339
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
niniejszego rozporządzenia, w zakresie 
ułożenia i wdrożenia lokalnych strategii 
na rzecz rozwoju.
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Or. en

Poprawka 340
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. 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, partnerów, o których 
mowa w art. 5, w celu promowania 
wymiany poglądów i najlepszych praktyk 
wśród grup działania, o których mowa w 
art. 30 na szczeblu krajowym, i 
beneficjentów w zakresie zarządzania i 
wykorzystania tych funduszy. Działania te 
mogą dotyczyć poprzedzających oraz 
kolejnych okresów programowania.

Or. en

Poprawka 341
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 52 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. 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, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz
beneficjentów w zakresie zarządzania i 
wykorzystania tych funduszy. Działania te 
mogą dotyczyć poprzedzających oraz 
kolejnych okresów programowania.

Or. fr

Poprawka 342
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 343
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, że we wszystkich programach 
operacyjnych udostępnione jest 
odpowiednie wsparcie techniczne, aby 
ułatwić zaangażowanie i udział 
organizacji pozarządowych w 
przygotowaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie funduszy.

Or. en

Poprawka 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, że we wszystkich programach 
operacyjnych udostępnione jest 
odpowiednie wsparcie techniczne, aby 
ułatwić zaangażowanie i udział 
organizacji pozarządowych w 
przygotowaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie funduszy.

Or. en

Poprawka 345
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52a
Każde państwo członkowskie dopilnowuje, 
by w każdym programie operacyjnym 
przewidziano niezbędną pomoc techniczną 
w celu ułatwienia uczestnictwa 
odpowiednich zainteresowanych 
podmiotów społecznych i organizacji 
pozarządowych w przygotowaniu, 
wdrażaniu, kontrolowaniu i dokonywaniu 
oceny funduszy.

Or. es

Poprawka 346
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 dokonanych w 
ramach europejskich projektów 
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.

Or. fr

Poprawka 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 55 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dochód netto wygenerowany 
bezpośrednio przez operację podczas jej 
realizacji, który nie został wzięty pod 
uwagę w czasie zatwierdzania operacji, 
zostaje odjęty od wydatków 
kwalifikowalnych operacji we wniosku o 
płatność końcową złożonym przez
beneficjenta. Zasada ta nie ma 
zastosowania do instrumentów 
finansowych i nagród.

6. Dochód netto wygenerowany 
bezpośrednio przez operację podczas jej 
realizacji, który nie został wzięty pod 
uwagę w czasie zatwierdzania operacji, 
zostaje odjęty od wydatków 
kwalifikowalnych operacji we wniosku o 
płatność końcową złożonym przez 
beneficjenta. Zasada ta nie ma 
zastosowania do projektów, których 
wartość jest mniejsza niż 5 tys. EUR, do 
instrumentów finansowych i nagród, 
operacji objętymi zasadami pomocy 
państwa, operacji w przypadku których 
wsparcie publiczne przybiera postać 
płatności ryczałtowych lub standardowych 
skal kosztów jednostkowych, operacji 
realizowanych w ramach wspólnego 
planu działania i nagród.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uproszczenie i zredukowanie obciążeń administracyjnych, w 
szczególności w przypadku małych projektów i działalności z wykorzystaniem niewielkiej 
ilości środków.

Poprawka 348
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 55 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja opracowuje specjalny system 
wsparcia z myślą o wydatkach 
wchodzących w zakres programów 
europejskiej współpracy terytorialnej w 
celu poprawy stosowania operacyjnego.
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Or. fr

Poprawka 349
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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;

Or. de

Poprawka 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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) Kwoty VAT, które można odzyskać na 
mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Or. en

Poprawka 351
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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) podatek od wartości dodanej (VAT). 
Kwoty VAT są jednak kwalifikowalne, 
jeżeli nie istnieje możliwość ich 
odzyskania na mocy prawodawstwa 
krajowego VAT.

Or. en

Poprawka 352
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 60 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operacje otrzymujące wsparcie z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, z zastrzeżeniem 
odstępstw, o których mowa w ust. 2 i 3, 
oraz przepisów dotyczących
poszczególnych funduszy, są 
zlokalizowane na obszarze objętym 
programem, w ramach którego są 
wspierane („obszar objęty programem”).

1. Operacje otrzymujące wsparcie z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, z zastrzeżeniem 
odstępstw, o których mowa w ust. 2 i 3, 
oraz przepisów dotyczących 
poszczególnych funduszy, z wyjątkiem 
krajowych operacji sieciowych, są 
zlokalizowane na obszarze objętym 
programem, w ramach którego są 
wspierane („obszar objęty programem”).

Or. fi

Poprawka 353
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

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

Or. en

Poprawka 354
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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.

Or. en

Poprawka 355
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 do 2 nie mają 
zastosowania do wkładów na rzecz 
instrumentów finansowych lub 
dokonywanych przez takie instrumenty 
lub na rzecz operacji, w przypadku których 
zaprzestano działalności produkcyjnej z 
powodu upadłości niezwiązanej z 
nieprzestrzeganiem prawa.

3. Przepisy ust. 1 do 2 nie mają 
zastosowania do operacji, w przypadku 
których zaprzestano działalności 
produkcyjnej z powodu upadłości 
niezwiązanej z nieprzestrzeganiem prawa.

Or. en

Poprawka 356
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z [art. 56 ust. 3] rozporządzenia 
finansowego każdy podmiot 
odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę 
wydatków w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
jest akredytowany w drodze formalnej 
decyzji organu akredytującego na 
szczeblu ministerialnym.

1. Zgodnie z [art. 56 ust. 3] rozporządzenia 
finansowego każdy podmiot 
odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę 
wydatków w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
jest akredytowany w drodze formalnej 
decyzji państwa członkowskiego.

Or. fi

Poprawka 357
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 64 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akredytacja opiera się na opinii 3. Akredytacja opiera się na opinii 
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niezależnego organu audytowego, który 
ocenia zgodność podmiotu z kryteriami 
akredytacji. Niezależny organ audytowy 
przeprowadza swoje zadania zgodnie z 
międzynarodowymi standardami audytu.

niezależnego organu audytowego, który 
ocenia zgodność podmiotu z kryteriami 
akredytacji. Niezależny organ audytowy 
przeprowadza swoje zadania zgodnie z 
międzynarodowymi standardami audytu 
oraz kryteriami środowiskowymi i 
społecznymi.

Or. fr

Poprawka 358
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 64 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ akredytujący nadzoruje podmiot 
akredytowany i wycofuje akredytację w 
drodze formalnej decyzji, jeżeli jedno lub 
więcej kryteriów akredytacji nie jest 
spełnione, chyba że podmiot ten podejmie 
niezbędne działania naprawcze w okresie 
próbnym, określanym przez organ 
akredytujący w zależności od wagi 
problemu. Organ akredytujący
niezwłocznie powiadamia Komisję o 
ustanowieniu okresu próbnego dla 
podmiotu akredytowanego oraz o 
wszelkich decyzjach cofnięcia akredytacji.

4. Państwo członkowskie nadzoruje 
podmiot akredytowany i wycofuje 
akredytację w drodze formalnej decyzji, 
jeżeli jedno lub więcej kryteriów 
akredytacji nie jest spełnione, chyba że 
podmiot ten podejmie niezbędne działania 
naprawcze w okresie próbnym, określanym 
przez państwo członkowskie w zależności 
od wagi problemu. Państwo członkowskie
niezwłocznie powiadamia Komisję o 
ustanowieniu okresu próbnego dla 
podmiotu akredytowanego oraz o 
wszelkich decyzjach cofnięcia akredytacji.

Or. fi

Poprawka 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rezerwy na wykonanie 
zobowiązania budżetowe następują po 

skreślony



AM\903982PL.doc 145/221 PE489.560v02-00

PL

decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę 
programu.

Or. es

Poprawka 360
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 81 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierane w ramach funduszy 
przyczyniają się do realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.

Działania wspierane w ramach funduszy 
przyczyniają się do realizacji głównych 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Or. en

Poprawka 361
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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

Or. de

Poprawka 362
Nadja Hirsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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
(WE) nr 1059/2003.

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 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003.

Or. de

Poprawka 363
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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:

Or. de

Poprawka 364
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 

2. Komisja w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie rocznego podziału zasobów 
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ogólnych między państwa członkowskie, 
bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7.

między państwa członkowskie w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”, bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 3 
niniejszego artykułu i art. 84 ust. 7, oraz 
między programy współpracy w ramach 
celu europejskiej współpracy terytorialnej.

Or. fr

Poprawka 365
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 0,35 % zasobów ogólnych przeznacza 
się na pomoc techniczną z inicjatywy 
Komisji.

3. 0,2 % zasobów ogólnych przeznacza się 
na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

Or. fi

Poprawka 366
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy podziale między państwa 
członkowskie stosuje się następuje 
kryteria:

2. Przy podziale między państwa 
członkowskie stosuje się następuje kryteria 
w oparciu o statystyki uwzględniające 
kryterium płci:

Or. en

Poprawka 367
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, skorygowany 
rozporządzalny dochód netto na jednego 
mieszkańca oraz stopa bezrobocia w 
regionach słabiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym;

Or. en

Poprawka 368
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, skorygowany 
rozporządzalny dochód netto na jednego 
mieszkańca oraz stopa bezrobocia w 
regionach słabiej rozwiniętych i w 
regionach w okresie przejściowym;

Or. fi

Poprawka 369
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, poziom 
wykształcenia, skorygowany 
rozporządzalny dochód netto na jednego 
mieszkańca, trudna sytuacja społeczna, 
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trudna sytuacja demograficzna i gęstość 
zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. en

Poprawka 370
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

(b) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, stopa bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, poziom wykształcenia, 
wskaźnik pozostających na utrzymaniu 
osób starszych w społeczeństwie i gęstość 
zaludnienia w regionach lepiej 
rozwiniętych;

Or. fi

Poprawka 371
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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.

skreślony
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Or. fi

Poprawka 372
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 35 %
środków funduszy strukturalnych 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.

Or. en

Poprawka 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

3. Do EFS przydziela się co najmniej 20 %
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych oraz dla regionów, których 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2013 
wynosił poniżej 75 % średniej UE-25, lecz 
które kwalifikują się obecnie w ramach 
kategorii regionów w okresie 
przejściowym lub regionów lepiej 
rozwiniętych, 40 % środków dla regionów 
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za część udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

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.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania i absorpcji funduszy EFS regiony, których 
PKB na mieszkańca w okresie 2007-2013 wynosił poniżej 75% średniego PKB UE-25 i które 
kwalifikują się obecnie w ramach kategorii regionów w okresie przejściowym lub regionów 
lepiej rozwiniętych, powinny takim przypadku być traktowane tak samo, jak regiony słabiej 
rozwinięte. Regiony słabiej rozwinięte oraz regiony objęte mechanizmem phasing- out mają 
bardzo często szczególne potrzeby inwestycyjne, a zatem powinny mieć możliwość większej 
elastyczności w odniesieniu do wykorzystania funduszy strukturalnych.

Poprawka 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się 
na poziomie 10 000 000 000 EUR.

skreślony

Komisja, w drodze aktu wykonawczego, 
przyjmuje decyzję określającą kwoty, które 
mają zostać przeniesione z alokacji 
Funduszy Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego dla całego okresu. 
Odpowiednio zmniejsza się przydział 
każdego państwa członkowskiego w 
ramach Funduszu Spójności.
Roczne środki odpowiadające wsparciu z 
Funduszu Spójności, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zapisywane są we 
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właściwych pozycjach budżetu 
instrumentu „Łącząc Europę” od roku 
budżetowego 2014.
Wsparcie z Funduszu Spójności w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” jest 
wdrażane zgodnie z art. [13] 
rozporządzenia (UE) [...]/2012 w sprawie 
utworzenia instrumentu „Łącząc 
Europę”35 w odniesieniu do projektów 
wymienionych w załączniku 1 do tego 
rozporządzenia, przy czym najwyższy 
priorytet mają projekty zgodne z 
krajowymi alokacjami Funduszu 
Spójności.

Or. en

Poprawka 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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

Or. es

Poprawka 376
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5 % środków na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” stanowi rezerwę na 

skreślony
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wykonanie, alokowaną zgodnie z art. 20.

Or. en

Poprawka 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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

Or. en

Poprawka 378
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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

Or. en

Poprawka 379
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 6
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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.

6. Państwa członkowskie mogą 
wykorzystać 5 % środków na cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” w celu 
utworzenia rezerwy na wykonanie, 
alokowanej zgodnie z art. 20.

Or. fi

Poprawka 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja przyznaje minimalny odsetek 
środków finansowych przeznaczonych na 
cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” w tych 
państwach członkowskich, w których 
ogólna stopa bezrobocia i/lub bezrobocia 
osób młodych znacznie przekracza średnią 
europejską, na działania poświęcone 
konkretnie zwalczaniu bezrobocia 
ogólnego i bezrobocia osób młodych.

Or. es

Poprawka 381
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

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

innowacyjne z inicjatywy Komisji w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich.

Or. de

Poprawka 382
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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. 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 i wiejskich.

Or. en

Poprawka 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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. 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 i wiejskich.

Or. es

Poprawka 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
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Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 5 % ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Or. en

Poprawka 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 86 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie biorą pod 
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.

Komisja i państwa członkowskie biorą pod 
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.

Or. es

Poprawka 386
Sergio Gutiérrez Prieto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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, 
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.

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 uwzględnia fakt, że 
dane państwo członkowskie nie podjęło 
koniecznych środków w celu zastosowania 
się do jej zaleceń w tym względzie, 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.

Or. es

Poprawka 387
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 388
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 
pozostałe osie priorytetowe.

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu oraz jednego 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. Oś 
priorytetowa może, o ile jest to konieczne, 
aby zwiększyć wpływ i skuteczność 
w zintegrowanym, tematycznie spójnym 
podejściu do realizacji celów i zamierzeń 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu: 

Or. en

Poprawka 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

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 odpowiednio 
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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 
pozostałe osie priorytetowe.

uzasadnionych przypadkach oś 
priorytetowa może dotyczyć więcej niż 
jednej kategorii regionu lub łączyć jeden 
lub więcej dodatkowych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych i funduszy, jeżeli jest to 
konieczne, aby zwiększyć skuteczność i 
pełniej zrealizować cele unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest większa elastyczność, aby zrealizować unijną strategię na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka 390
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) dotyczyć więcej niż jednej kategorii 
regionu; 

Or. en

Poprawka 391
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) łączyć jeden lub większą liczbę 
uzupełniających priorytetów 
inwestycyjnych z EFFR, Funduszu 
Spójności i EFS w ramach jednego celu 
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tematycznego;

Or. en

Poprawka 392
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) łączyć jeden lub większą liczbę 
uzupełniających priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych do 20 % wkładu UE na 
rzecz programu operacyjnego, w 
szczególności w przypadku wkładu na 
rzecz zintegrowanego podejścia do 
rozwoju terytorialnego;

Or. en

Poprawka 393
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) w przypadku EFS, łączyć priorytety 
inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład 
w pozostałe osie priorytetowe.

Or. en

Poprawka 394
Elisabeth Schroedter



AM\903982PL.doc 161/221 PE489.560v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 1 – litera (e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) Państwa członkowskie mogą 
ustanowić jedną oś priorytetową w 
programie operacyjnym w odniesieniu do 
pomocy technicznej zgodnie z opisem w 
art. 52. Przepisy określone w art. 87 ust. 2 
lit. b) ppkt (i), (ii), (iv), lit. c) ppkt (ii) -
(vi), lit. d) oraz lit. e) ppkt (i) i (ii) nie 
mają zastosowania do programów pomocy 
technicznej.

Or. en

Poprawka 395
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą łączyć dwie 
lub większą liczbę możliwości na 
podstawie lit. a)–d).

Or. en

Poprawka 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w realizację unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, w tym:

(a) strategię dotyczącą wkładu programu 
operacyjnego w realizację głównych celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, z 
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uwzględnieniem specyfiki krajowej i 
regionalnej, w tym:

Or. en

Poprawka 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) identyfikację potrzeb określających 
wyzwania wskazane w zaleceniach dla 
poszczególnych państw zgodnie z art. 121 
ust. 2 i zaleceniach Rady przyjmowanych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, oraz 
z uwzględnieniem zintegrowanych 
wytycznych oraz specyfiki danego państwa 
i regionu;

(i) identyfikację potrzeb określających 
wyzwania związane ze zrównoważonym 
rozwojem środowiskowym i społecznym 
oraz dotyczące bezrobocia, ubóstwa, 
wykluczenia społecznego, a w 
szczególności nierówności społecznych;

Or. en

Poprawka 398
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiednie 
cele szczegółowe;

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiednie 
cele szczegółowe, w tym możliwości 
określone w ust. 1 niniejszego artykułu: a) 
kategorie regionów, b) wielofunduszowe 
podejście, c) zintegrowane podejście oraz 
d) cele tematyczne EFS;

Or. en
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Poprawka 399
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, w szczególności ustalenia 
dotyczące wdrożenia art. 28 i 29;

(ii) w stosownych przypadkach –
planowane zintegrowane podejście do 
rozwoju terytorialnego obszarów 
miejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych oraz mechanizmy na rzecz 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej 
(ITI) określone w art. 99 niniejszego 
rozporządzenia, w tym te określone w art. 
12 ust. 1 rozporządzenia ... [EFS] oraz 
orientacyjny roczny przydział wsparcia 
funduszu na działania zintegrowane;

Or. en

Poprawka 400
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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) wykaz miast 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;

Or. en
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Poprawka 401
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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) wykaz miast i funkcjonalnych 
obszarów miejskich, 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;

Or. fr

Poprawka 402
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

Or. en

Poprawka 403
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (c) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) ustalenia dotyczące działań 
międzyregionalnych i transnarodowych z 
udziałem beneficjentów znajdujących się w 
co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim;

(v) narzędzia realizacji działań 
międzyregionalnych i transnarodowych z 
udziałem beneficjentów znajdujących się w 
co najmniej jednym innym państwie 
członkowskim;

Or. fr

Poprawka 404
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

Or. fr

Poprawka 405
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

(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 
społecznym, ze szczególnym 
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zmarginalizowanych społeczności, oraz 
orientacyjny przydział środków;

uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności, oraz orientacyjny przydział 
środków;

Or. en

Poprawka 406
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub 
wykluczeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności, oraz orientacyjny przydział 
środków;

Or. en

Poprawka 407
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (ii)

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 

skreślony
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harmonogram tych działań;

Or. en

Poprawka 408
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (e) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie programu operacyjnego i 
rola partnerów w realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programu 
operacyjnego;

(iii) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę programu operacyjnego zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania, o 
którym mowa w art. 5, w tym wykaz 
zaangażowanych partnerów, informacje o 
sposobie ich wyboru, ich obowiązki i ich 
opinie;

Or. en

Poprawka 409
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (f) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) planowane wykorzystanie pomocy 
technicznej, w tym działania wzmacniające 
potencjał administracyjny władz i 
beneficjentów, wraz ze stosownymi 
informacjami, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), dla danej osi priorytetowej;

(i) planowana w ust. 1 lit. e) możliwość 
wykorzystania pomocy technicznej, 
działania wzmacniające potencjał 
administracyjny władz, beneficjentów oraz 
partnerów, o których mowa w art. 5 lit. a), 
b) i c), zgodnie z europejskim kodeksem
postępowania, wraz ze stosownymi 
informacjami, o których mowa w ust. 2 lit. 
b), dla danej osi priorytetowej;

Or. en
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Poprawka 410
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 odpowiednimi 
celami;

Or. en

Poprawka 411
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (g) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla każdego programu 
operacyjnego i dla każdej osi 
priorytetowej, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
funduszy oraz kwotę współfinansowania 
krajowego. Jeśli na współfinansowanie 
krajowe składają się środki publiczne i 
prywatne, tabela przedstawia orientacyjny 
podział na komponenty publiczne i 
prywatne. Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu 
programowania, dla każdego programu 
operacyjnego i dla każdej osi 
priorytetowej, kwotę łącznych środków 
finansowych stanowiących wsparcie z 
funduszy oraz kwotę współfinansowania 
krajowego. W przypadku osi 
priorytetowych, które dotyczą więcej niż 
jednej kategorii regionu, tabela ta określa 
poszczególne kwoty z każdego funduszu 
oraz kwoty współfinansowane dla każdej 
kategorii regionu. W przypadku osi 
priorytetowych, które łączą jeden lub 
większą liczbę uzupełniających 
priorytetów inwestycyjnych z EFFR, 
Funduszu Spójności i EFS, tabela ta 
określa kwoty z każdego funduszu. Jeśli na 
współfinansowanie krajowe składają się 
środki publiczne i prywatne, tabela 
przedstawia orientacyjny podział na 
komponenty publiczne i prywatne. 
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Przedstawia ona, do celów 
informacyjnych, przewidywany wkład 
EBI;

Or. en

Poprawka 412
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 2 – litera (h) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 413
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 oraz unikanie 
mnożenia się przypadków segregacji 
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;
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Or. en

Poprawka 414
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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, orientację seksualną lub tożsamość 
płciową 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;

Or. en

Poprawka 415
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) opis proponowanych działań 
mających na celu zmniejszenie stopy 
bezrobocia ogólnego i bezrobocia ludzi 
młodych, zwłaszcza w tych państwach 
członkowskich, w których stopy 
bezrobocia znacznie przekraczają średnią 
europejską;
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Or. es

Poprawka 416
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iii)

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 oraz opis konkretnych działań 
wprowadzonych w celu promowania 
równouprawnienia płci.

Or. en

Poprawka 417
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 418
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi



PE489.560v02-00 172/221 AM\903982PL.doc

PL

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 i 
partnerów, o których mowa w art. 5 lit. a), 
b) i c) w sprawie środków wymienionych 
w ppkt (i), (ii) i (iii) niniejszego ustępu.

Or. en

Poprawka 419
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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, skonsultowaną z nimi podczas 
planowania, w sprawie środków 
wymienionych w ppkt (ii) i (iii).

Or. en

Poprawka 420
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

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

Or. de

Poprawka 421
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób rozwój 
mikroregionów wiejskich oraz obszarów 
podmiejskich do rewitalizacji 
wymienionych na podstawie art. 87 ust. 2 
lit. c), w których zintegrowane programy 
mają kluczowe znaczenie, są niezbędne i 
funkcjonalne. W tym przypadku koszty 
kwalifikują się do wsparcia z obu 
funduszów w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do nich, pod 
warunkiem że koszty te są konieczne do 
odpowiedniej realizacji zintegrowanej 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Poprawka 422
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości 
10 % w przypadkach, o których mowa w 
art. 87 ust. 1 lit. b) (nowa), i 20 % w 
przypadkach, o których mowa w art. 87 
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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 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

ust. 1 lit. c) (nowa), 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 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Poprawka 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

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 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. en

Poprawka 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 88 – ustęp 2
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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 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

2. EFRR i EFS mogą finansować, w 
komplementarny sposób oraz z 
zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości 
1% 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 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Or. es

Poprawka 425
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 skutków zmiany klimatu, a 
także odporności na klęski żywiołowe oraz 
skutków społecznych, z uwzględnieniem 
wkładu we włączenie społeczne;

Or. en

Poprawka 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 91 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (f)
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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;

Or. es

Poprawka 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 95 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) analizę zmian potrzeb i celów 
uzasadniających wspólny plan działania, z 
uwzględnieniem celów programów 
operacyjnych oraz, w stosownych 
przypadkach, zaleceń dla poszczególnych 
państwa oraz ogólnych wytycznych 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii zgodnie z art. 121 
ust. 2, a także zaleceń Rady, które 
państwa członkowskie uwzględniają w 
swoich politykach zatrudnienia zgodnie z 
art. 148 ust. 4 Traktatu;

(1) analizę zmian potrzeb i celów 
uzasadniających wspólny plan działania, z 
uwzględnieniem celów programów 
operacyjnych;

Or. en

Poprawka 428
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 95 – ustęp 1 – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 95 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) analizę skutków wspólnego planu 
działania dla promowania 
zrównoważonego rozwoju, w stosownych 
przypadkach;

(7) analizę skutków wspólnego planu
działania dla promowania 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 430
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 95 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) działania podjęte lub planowane w 
celu zaangażowania partnerów, o których 
mowa w art. 5, w przygotowanie, 
realizację i monitorowanie wspólnego 
planu działań, jako część komitetu 
monitorującego, lub poza nim.

Or. en
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Poprawka 431
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

Or. en

Poprawka 432
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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.

Or. en

Poprawka 433
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy strategia rozwoju 
obszarów miejskich bądź inne strategie
lub pakty terytorialne, zgodnie z definicją 

1. W przypadku gdy strategia lub pakt
rozwoju obszarów miejskich lub wiejskich, 
zgodnie z definicją w art. 12 ust. 1 
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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”).

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”).

Or. en

Poprawka 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 99 – ustęp 1

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 rozwoju 
obszarów miejskich, rozwoju obszarów 
wiejskich 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”).

Or. es

Poprawka 435
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy strategia rozwoju 
obszarów miejskich bądź inne strategie lub 

1. W przypadku gdy strategia rozwoju 
obszarów miejskich bądź inne strategie lub 
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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”).

pakty terytorialne, zgodnie z definicją w 
art. 12 ust. 1 rozporządzenia ... w sprawie 
[EFS] wymagają zintegrowanego 
podejścia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 
lit. b) (nowa), c) (nowa) lub d) (nowa),
obejmującego inwestycje w ramach więcej 
niż jednej osi priorytetowej jednego lub 
kilku programów operacyjnych, działania 
są przeprowadzane w postaci 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej 
(„inwestycje ITI”).

Or. en

Poprawka 436
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 99 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach odpowiednich programów 
operacyjnych identyfikuje się planowane 
ITI i określa orientacyjne przydziały 
finansowe z każdej osi priorytetowej na 
każdą inwestycję ITI.

2. W ramach odpowiednich programów 
operacyjnych identyfikuje się planowane 
ITI i określa orientacyjne przydziały 
finansowe w obrębie każdej osi 
priorytetowej lub w obrębie osi 
priorytetowej obejmującej planowaną 
inwestycję ITI.

Or. en

Poprawka 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 100 – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 438
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 100 – ustęp 1 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 100 – ustęp 1 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) działania mające na celu poprawę 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, zwłaszcza skierowane na 
zmniejszenie stopy bezrobocia, w 
szczególności w tych państwach 
członkowskich, w których stopa 
bezrobocia znacznie przekracza średnią 
europejską;

Or. es

Poprawka 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 100 – ustęp 1 – litera (g b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(gb) działania mające na celu walkę z 
ubóstwem i zwiększanie włączenia 
społecznego;

Or. es

Poprawka 441
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 100 – ustęp 1 – litera (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) instrumenty finansowe. (i) wdrażanie instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 100 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) plan oceny dla programu operacyjnego 
i wszelkie zmiany planu;

skreślona

Or. es

Poprawka 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 101 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia 2016 r. i do dnia 30 
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.

1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. i do dnia 30 
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.

Or. es

Poprawka 444
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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,

Or. en

Poprawka 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

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

miejskich i wiejskich oraz rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność w 
ramach programu operacyjnego;

Or. es

Poprawka 446
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 101 – ustęp 3 – litera (e)

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 oraz 
zapobieganie dyskryminacji, w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych, i 
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;

Or. en

Poprawka 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 101 – ustęp 3 – litera (e)

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 oraz 
zapobieganie dyskryminacji, w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych, i 
uzgodnienia wdrożone, aby zapewnić 
włączenie perspektywy płci do programów 
operacyjnych i operacji, a także konkretne 
działania podejmowane w celu zwalczania 
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ubóstwa i wspierania włączenia 
społecznego grup osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 448
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 i 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;

Or. en

Poprawka 449
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 

(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 wykorzystane 



PE489.560v02-00 186/221 AM\903982PL.doc

PL

stosownych przypadkach, wykorzystane 
środki finansowe;

środki finansowe;

Or. en

Poprawka 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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:

Or. es

Poprawka 451
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 30 kwietnia i 31 października 
instytucja zarządzająca przekazuje Komisji 
drogą elektroniczną następujące dane do 
celów monitorowania, dla każdego 
programu operacyjnego oraz w podziale na 
osie priorytetowe:

Or. en
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Poprawka 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 102 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) łączne koszty kwalifikowalne i 
publiczne koszty kwalifikowalne umów 
lub innych zobowiązań prawnych 
zaciągniętych przez beneficjentów w 
ramach realizacji operacji wybranych do 
udzielenia wsparcia;

(b) łączne koszty kwalifikowalne i 
publiczne koszty kwalifikowalne umów;

Or. es

Poprawka 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 102 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ponadto dane przekazywanie dnia 31 
stycznia zawierają wyżej wymienione dane 
w podziale na kategorie interwencji. 
Uznaje się, że to przekazanie danych 
spełnia wymóg przedkładania danych 
finansowych, o którym mowa w art. 44 
ust. 2.

skreślony

Or. es

Poprawka 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 102 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Danym przekazywanym do dnia 31 skreślony
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stycznia i 31 lipca towarzyszy prognoza 
dotycząca kwoty, w odniesieniu do której 
państwa członkowskie planują złożyć 
wnioski o płatność za bieżący rok 
budżetowy i kolejny rok budżetowy.

Or. es

Poprawka 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 104 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Plan oceny jest sporządzany przez 
instytucję zarządzającą dla każdego 
programu operacyjnego. Plan oceny 
przedstawiany jest na pierwszym 
posiedzeniu komitetu monitorującego. W 
przypadku gdy jeden komitet monitorujący 
zajmuje się więcej niż jednym programem 
operacyjnym, plan oceny może obejmować 
wszystkie stosowne programy operacyjne.

1. Plan oceny jest sporządzany przez 
instytucję zarządzającą dla każdego 
programu operacyjnego. Plan oceny 
zostanie przedstawiony pod koniec 2014 r. 
W przypadku gdy jeden komitet 
monitorujący zajmuje się więcej niż 
jednym programem operacyjnym, plan 
oceny może obejmować wszystkie 
stosowne programy operacyjne.

Or. es

Poprawka 456
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;
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Or. en

Poprawka 457
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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.

Or. en

Poprawka 458
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 części osi priorytetowej lub osi 
priorytetowej w ramach programu 
operacyjnego lub w formie konkretnego 
programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 459
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 110 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W decyzji Komisji o przyjęciu programu 1. W decyzji Komisji o przyjęciu programu 
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operacyjnego ustala się stopę 
współfinansowania i maksymalną kwotę 
wsparcia z funduszy dla każdej osi 
priorytetowej.

operacyjnego ustala się stopę 
współfinansowania i maksymalną kwotę 
wsparcia z każdego funduszu dla każdej 
osi priorytetowej.

Or. en

Poprawka 460
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 85 % dla Funduszu Spójności; (a) 75 % dla Funduszu Spójności;

Or. fi

Poprawka 461
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 85 % dla słabiej rozwiniętych 
regionów państw członkowskich, których 
średni PKB na mieszkańca w okresie 
2007-2009 wynosił poniżej 85 % średniej 
UE-27 w tym samym okresie, oraz dla 
regionów najbardziej oddalonych;

skreślona

Or. fi

Poprawka 462
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 110 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 80 % dla regionów słabiej rozwiniętych 
państw członkowskich innych niż regiony 
wymienione w lit. b), kwalifikujących się 
do systemu przejściowego Funduszu 
Spójności w dniu 1 stycznia 2014 r.;

skreślona

Or. fi

Poprawka 463
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 
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;

(d) 75% dla słabiej rozwiniętych regionów 
państw członkowskich oraz dla wszystkich 
regionów, których PKB na 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;

Or. fi

Poprawka 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

Or. en

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 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 110 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” nie może być 
wyższa niż 75 %.

Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” nie może być 
wyższa niż 85 %.

Or. en

Poprawka 466
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 110 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania dodatkowego 
przydziału środków zgodnie z art. 84 ust. 1 
lit. e) nie może być wyższa niż 50 %.

Stopa współfinansowania dodatkowego 
przydziału środków zgodnie z art. 84 ust. 1 
lit. e) nie może być wyższa niż 75 %.
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Or. fi

Poprawka 467
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

Or. en

Poprawka 468
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

Or. en

Poprawka 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

Or. en

Poprawka 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 111 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) 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;

Or. es

Poprawka 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 111 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) znaczenia osi priorytetowej dla 
wspierania włączenia społecznego i 
zmniejszania ubóstwa;

Or. es
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Poprawka 472
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 111 – ustęp 1 – punkt 4 –  litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) innych obszarów, w których panują 
poważne niekorzystne warunki.

Or. en

Poprawka 473
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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”), łącznie 
z organami lokalnymi, instytucjami 
rozwoju regionalnego lub organizacjami 
pozarządowymi. W celu ułatwienia małym 
organizacjom pozarządowym dostępu do 
funduszy strukturalnych instytucja 
pozarządowa wspiera 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.

Or. en
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Poprawka 474
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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.

Or. en

Poprawka 475
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 114 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wspiera prace komitetu monitorującego 
i dostarcza mu informacji wymaganych do 
wykonywania jego zadań, w szczególności 
dane dotyczące postępów programu 
operacyjnego w osiąganiu celów, dane 
finansowe i dane odnoszące się do 
wskaźników i celów pośrednich;

(a) wspiera prace komitetu monitorującego
oraz zapewnia w szczególności, by 
partnerzy, o których mowa w art. 5 lit. a), 
b) i c), mieli zdolność niezbędną do 
uczestniczenia w przygotowywaniu, 
realizacji, monitorowaniu i ocenie umowy 
partnerskiej i programów zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania, o 
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którym mowa w art. 5 ust. 3, i dostarcza 
komitetowi monitorującemu informacji 
wymaganych do wykonywania jego zadań, 
w szczególności dane dotyczące postępów 
programu operacyjnego w osiąganiu celów, 
dane finansowe i dane odnoszące się do 
wskaźników i celów pośrednich;

Or. en

Poprawka 476
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 114 – ustęp 3 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) sporządza i, po zatwierdzeniu, stosuje 
odpowiednie procedury wyboru i kryteria, 
które:

(a) wraz z komitetem monitorującym
sporządza i, po zatwierdzeniu, stosuje 
odpowiednie procedury wyboru i kryteria, 
które:

Or. en

Poprawka 477
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 117

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 478
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 117 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ akredytujący przyjmuje formalną 
decyzję w celu akredytacji instytucji 
zarządzających i certyfikujących, które 
spełniają kryteria akredytacyjne przyjęte 
przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 142.

1. Państwo członkowskie przyjmuje 
formalną decyzję w celu akredytacji 
instytucji zarządzających i certyfikujących, 
które spełniają kryteria akredytacyjne 
przyjęte przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 142.

Or. fi

Poprawka 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 127 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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.

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 trzeciego roku budżetowego 
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.

Or. en

Poprawka 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 134 – ustęp 1 – litera (e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) państwo członkowskie nie podjęło 
działań określonych w programie 
operacyjnym odnoszących się do 
spełnienia uwarunkowań ex ante;

skreślona

Or. en

Poprawka 481
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 134 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) państwo członkowskie nie podjęło 
działań określonych w programie 
operacyjnym odnoszących się do 
spełnienia uwarunkowań ex ante;

skreślona

Or. fr

Poprawka 482
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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;

skreślona

Or. fr
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Poprawka 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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

Or. en

Poprawka 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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

Or. es

Poprawka 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 134 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Za pomocą aktów delegowanych 
Komisja opracowuje, w trosce o pewność 
prawną, pojęcia i sytuacje, które można 
uznać za poważne w rozumieniu art. 134 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Or. es
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Poprawka 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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 określania, 
w drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 142, przypadków uznawanych za 
poważne niedociągnięcia w rozumieniu 
niniejszego artykułu, także kryteriów 
stosowanych do ustalenia poziomu korekty 
finansowej, która ma być zastosowana.

Or. es

Poprawka 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 137 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 137 – ustęp 5
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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 
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.

5. W przypadku braku porozumienia oraz 
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 
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.

Or. en

Poprawka 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 137 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli nieprawidłowości dotyczące 
rocznych sprawozdań finansowych 
przesłanych Komisji zostały wykryte przez 
Komisję lub Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, wynikające z tego korekty 
finansowe zmniejszają wsparcie z 
funduszy do programu operacyjnego.

skreślony

Or. en

Poprawka 490
Pervenche Berès
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – 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.

Or. fr

Poprawka 491
Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 492
Kinga Göncz

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

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

Or. en

Poprawka 493
Elisabeth Schroedter

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 
międzysektorowe.

Or. en

Poprawka 494
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.2 – kolumna 
2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8.2. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw: Istnienie kompleksowej 
strategii na rzecz pomocy na uruchomienie 
działalności gospodarczej zgodnie z 
programem Small Business Act i w 
zgodzie z ogólnymi wytycznymi polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii57, dotyczącymi tworzenia warunków 
dla powstawania miejsc pracy.

8.2. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw oraz przenoszenie 
przedsiębiorstw: Istnienie kompleksowej 
strategii na rzecz pomocy na uruchomienie 
działalności gospodarczej zgodnie z 
programem Small Business Act i w 
zgodzie z ogólnymi wytycznymi polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii57, dotyczącymi tworzenia warunków 
dla powstawania miejsc pracy.
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Or. en

Poprawka 495
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Poprawka 496
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Poprawka 497
Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

− działania mające na celu przygotowanie 
i monitorowanie przenoszenia 
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przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 498
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 8 – podpunkt 8.3 – 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 
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,

Or. en

Poprawka 499
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Poprawka 500
Kinga Göncz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.1 – kolumna 
3 – tiret pierwsze – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Gotowy jest system gromadzenia i 
analizowania danych i informacji 
dotyczących przedwczesnego zakończenia 
nauki na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, który:

– Gotowy jest system gromadzenia i 
analizowania danych i informacji, w tym 
zdezagregowanych danych o Romach, 
dotyczących przedwczesnego zakończenia 
nauki na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, który:

Or. en

Poprawka 501
Kinga Göncz

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 
przedwczesnego zakończenia nauki, 
również poprzez zapobieganie 
przedwczesnemu 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;

Or. en

Poprawka 502
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.1 – kolumna 
3 – tiret drugie – podtiret trzecie b (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

− likwiduje segregację i zapobiega 
zapisywaniu dzieci romskich do szkół 
specjalnych i oddzielnych klas oraz 
wspiera aktywne działania zwalczające 
segregację zwracając również uwagę na 
pośrednie, uwarunkowane kulturowo 
przeszkody, takie jak klimat w szkole 
niesprzyjający integracji oraz testy 
psychologiczne warunkujące zapisywanie 
dzieci do szkół powszechnych;

Or. en

Poprawka 503
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

− zwraca uwagę na tworzenie 
zróżnicowanej kadry nauczycielskiej;

Or. en

Poprawka 504
Elisabeth Schroedter

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 

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

Or. en

Poprawka 505
Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Poprawka 506
Ramona Nicole Manescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 9 – podpunkt 9.2 – kolumna 
3 – tiret 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, szczególnie grup 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji,

Or. en
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Poprawka 507
Elisabeth Schroedter

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

Poprawka

Cele 
tematyczne

Uwarunkowania ex 
ante

Kryteria, które należy spełnić

9.3a Kształcenie i 
szkolenie zawodowe -
Istnienie krajowych lub 
regionalnych strategii na 
rzecz nowoczesnego 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego.

− Uznanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego za napęd trwałego rozwoju i 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;
− działania na rzecz poprawy jakości i 
skuteczności wstępnego i ustawicznego 
szkolenia zawodowego;
− działania mające na celu promowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego.

Or. en

Poprawka 508
Kinga Göncz

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), 

− określa konkretne propozycje i środki 
polityki publicznej mające na celu 
realizację krajowych celów dotyczących
walki z ubóstwem i wykluczeniem 
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co obejmuje rozszerzenie możliwości 
zatrudnienia na grupy w niekorzystnej 
sytuacji,

społecznym (zgodnie z definicją w 
krajowym programie reform i krajowych 
sprawozdaniach społecznych), co 
obejmuje rozszerzenie możliwości dobrej 
jakości zatrudnienia na grupy w 
niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 509
Elisabeth Schroedter

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 mające na 
celu realizację krajowych celów 
dotyczących walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym (zgodnie z 
definicją w krajowym programie reform i 
krajowych sprawozdaniach społecznych), 
co obejmuje rozszerzenie możliwości 
dobrej jakości zatrudnienia na grupy w 
niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 510
Kinga Göncz

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 
zaangażowane w opracowywanie
aktywnego włączenia,

– wykazuje, że partnerzy społeczni i 
właściwe zainteresowane strony są 
zaangażowane na wszystkich etapach 
(programowanie, realizacja i ocena) 
krajowych strategii walki z ubóstwem oraz 
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wszystkich strategii na rzecz aktywnego 
włączenia,

Or. en

Poprawka 511
Elisabeth Schroedter

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 
zaangażowane w opracowywanie
aktywnego włączenia,

– wykazuje, że partnerzy społeczni i 
właściwe zainteresowane strony są 
zaangażowane na wszystkich etapach 
(programowanie, realizacja i ocena) 
krajowych strategii walki z ubóstwem i 
aktywnego włączenia,

Or. en

Poprawka 512
Kinga Göncz

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.

Or. en

Poprawka 513
Kinga Göncz
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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,

Or. en

Poprawka 514
Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest spójna z krajowym programem 
reform,

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

Or. en

Poprawka 515
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest spójna z krajowym programem – jest spójna z krajowym programem 



PE489.560v02-00 214/221 AM\903982PL.doc

PL

reform, reform i krajowymi sprawozdaniami 
społecznymi,

Or. en

Poprawka 516
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zawiera skoordynowane środki 
poprawiające dostęp do wysokiej jakości 
świadczeń zdrowotnych,

– zawiera skoordynowane środki 
poprawiające dostęp do wysokiej jakości, 
przystępnych i uwzględniających 
uwarunkowania kulturowe świadczeń 
zdrowotnych, mające na celu 
przeciwdziałanie społecznym czynnikom 
nierówności w zakresie zdrowia,

Or. en

Poprawka 517
Elisabeth Schroedter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zawiera skoordynowane środki 
poprawiające dostęp do wysokiej jakości 
świadczeń zdrowotnych,

– zawiera skoordynowane środki 
poprawiające dostęp do wysokiej jakości i 
przystępnych świadczeń zdrowotnych,
mające na celu przeciwdziałanie 
społecznym czynnikom nierówności w 
zakresie zdrowia,

Or. en
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Poprawka 518
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwraca szczególną uwagę na konkretne 
potrzeby społeczności 
zmarginalizowanych, takich jak Romowie,

Or. en

Poprawka 519
Kinga Göncz

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,

Or. en

Poprawka 520
Kinga Göncz

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, że stanowiska społeczności i 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
organów regionalnych i lokalnych 
ujmowane są w planowaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i ocenie polityk i 
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programów.

Or. en

Poprawka 521
Elisabeth Schroedter

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
(o którym mowa w art. 9 ust. 11)

11. Wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego oraz skutecznej i 
uczestniczącej administracji publicznej 
oraz wspieranie rozwijania potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, organów regionalnych i 
lokalnych oraz innych zainteresowanych 
stron, w szczególności partnerów, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [RWP...]
(o którym mowa w art. 9 ust. 11)

Or. en

Poprawka 522
Elisabeth Schroedter

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:

Or. en
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Poprawka 523
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– analizę i strategiczne planowanie w 
zakresie reform prawnych, 
organizacyjnych lub proceduralnych,

– analizę i strategiczne planowanie w 
zakresie reform prawnych, 
organizacyjnych, polityki publicznej i/lub 
proceduralnych,

Or. en

Poprawka 524
Kinga Göncz

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, 

Or. en

Poprawka 525
Elisabeth Schroedter

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 
odpowiedniego rozwijania potencjału 
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partnerów, o których mowa w art. 5 ust. 1 
lit. a), b) i c).

Or. en

Poprawka 526
Marian Harkin

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). 

Or. en

Poprawka 527
Elisabeth Schroedter

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 

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 
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2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne.

2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne, oraz art. 
5 Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych. 

Or. en

Poprawka 528
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne 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. 
równouprawnienia o odpowiednim 
potencjale i zdolności do zapewniania 
równości szans oraz strategię w zakresie 
szkoleń i rozpowszechniania informacji 
wśród pracowników zaangażowanych we 
wdrażanie funduszy,

Or. en

Poprawka 529
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne 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, 
osobach młodych i starszych, oraz 
wykorzystywania ich w monitorowaniu i 
ocenie.
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Or. en

Poprawka 530
Ramona Nicole Manescu

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.

Or. en

Poprawka 531
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne 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,

Or. en

Poprawka 532
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne ex ante – punkt 3 – kolumna 3 – tiret 
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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 
niepełnosprawne w opracowywaniu i 
wdrażaniu tych uregulowań;

Or. en

Poprawka 533
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Uwarunkowania tematyczne 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,

Or. en


