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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -I
Wspólne ramy strategiczne

Celem tych ram jest, zgodnie z art. 10, 
koordynacja, integracja i zrównoważenie 
celów różnych strategii politycznych w 
określonych kontekstach regionalnych, a 
w szczególności koordynacja i 
zrównoważenie priorytetów 
inwestycyjnych z celami tematycznymi 
określonymi w art. 9.
Poza ramami zawartymi w niniejszym 
załączniku Komisja powinna wspierać 
państwa członkowskie i regiony poprzez 
przyjęcie, w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 142, niewyczerpującego 
wykazu zalecanych działań realizowanych 
w ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. Ten 
niewyczerpujący wykaz, jako część 
wspólnych ram strategicznych, powinien 
dostarczyć państwom członkowskim i 
regionom wytyczne dotyczące sposobu 
przełożenia celów tematycznych 
określonych w art. 9 niniejszego 
rozporządzenia na programowanie, z 
uwzględnieniem różnych potrzeb, wyzwań 
i możliwości regionów oraz niezbędnej 
elastyczności na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionalnego.

1. Horyzontalne zasady i wyzwania 
przekrojowe

1.1 Partnerstwo i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów 



PE491.157v02-00 4/109 AM\906345PL.doc

PL

1.1.1 Zasada wielopoziomowego 
sprawowania rządów wymaga podjęcia 
skoordynowanych działań zgodnie z 
zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności oraz partnerstwa. Musi 
ona przyjąć również formę współpracy 
operacyjnej i zinstytucjonalizowanej, w 
szczególności w odniesieniu do 
opracowywania i wdrażania unijnych 
strategii politycznych. Wyraźne 
odniesienie do zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu, stanowi 
wzmocnienie tej zasady i oferuje wartość 
dodaną dla samej polityki spójności.
1.1.2 Aby ułatwić osiągnięcie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz realizację celów Unii w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
należy zapewnić przestrzeganie zasady 
wielopoziomowego sprawowania rządów.
1.1.3 Aby zapewnić skuteczne 
wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
prowadzić następujące działania:
a) realizować partnerstwo zgodnie z 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 5; 
b) ustanowić mechanizmy koordynacji 
między różnymi poziomami sprawowania 
rządów zgodnie z właściwymi systemami 
uprawnień konstytucyjnych;
c) regularnie składać sprawozdania z 
realizacji partnerstwa.

1.1.4 Na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów partnerstwo musi być 
zorganizowane w sposób umożliwiający 
bezpośrednie zaangażowanie władz 
regionalnych i lokalnych w 
przygotowywanie umów partnerskich i 
programów oraz w przygotowywanie, 
realizację, monitorowanie i ocenę tych 
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programów. Partnerzy społeczni i 
gospodarczy, inne organy publiczne oraz 
podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe i organy odpowiedzialne za 
promowanie równości i niedyskryminacji, 
również muszą zostać włączeni w celu 
zapewnienia przestrzegania zasady 
partnerstwa na wszystkich etapach 
realizacji polityki.
1.1.5 Współpraca z partnerami przebiega 
zgodnie ze sprawdzonymi rozwiązaniami. 
Każde państwo członkowskie zapewnia 
odpowiedni poziom pomocy technicznej w 
celu ułatwienia partnerom uczestnictwa 
we wszystkich etapach procesu 
programowania.

1.2 Zrównoważony rozwój
1.2.1 Zasada zrównoważonego rozwoju 
określona w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Traktatu UE) odnosi się do 
koncepcji postępu, zgodnie z którą aspekty 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
należy ze sobą połączyć w dążeniu do 
zapewnienia dobrobytu i lepszej jakości 
życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.
1.2.2 Aspekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz zasada 
„zanieczyszczający płaci” muszą stanowić 
zatem integralną część każdego planu, 
począwszy od jego opracowania i 
realizacji, aż po jego monitorowanie i 
ocenę. Odstępstwa od zasady 
„zanieczyszczający płaci” można 
dopuszczać tylko w wyjątkowych 
przypadkach i pod warunkiem, że 
zastosowano środki łagodzące.
1.2.3 Aby zmierzyć się ze złożonymi 
wyzwaniami, w których obliczu stoją, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zastosować wszystkie dostępne 
instrumenty polityki UE. Zwłaszcza w 
kontekście zwalczania skutków zmiany 
klimatu środki należy skoncentrować na 
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działaniach zapobiegawczych i 
działaniach łagodzących skutki. Wszelkie 
nowe inwestycje dokonywane w ramach 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą odznaczać się 
odpowiednią odpornością na 
oddziaływanie zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych.
1.2.4 Należy kontynuować realizację 
istotnych inwestycji w infrastrukturę 
państw członkowskich i regionów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, aby 
spełnić wymogi określone w ramowej 
dyrektywie wodnej1i w innych właściwych 
dyrektywach. Rozwiązania technologiczne 
ukierunkowane na wniesienie wkładu w 
zrównoważone działania już istnieją, a 
także opracowywane są nowe tego rodzaju 
rozwiązania, w związku z czym należy 
kontynuować wsparcie badań w tej 
dziedzinie w ramach EFRR. Takie 
wsparcie musi być ukierunkowane na 
uzupełnianie działań wchodzących w 
zakres programu „Horyzont 2020”. 
Finansowanie działań z zakresu 
różnorodności biologicznej można 
udostępniać za pośrednictwem EFRROW 
i EFMR. EFRROW można również 
wykorzystywać do wsparcia osób 
gospodarujących gruntami w przypadku 
gdy obowiązkowe wymogi środowiskowe 
prowadzą do strat na danym obszarze.
1.2.5 Realizacja zrównoważonego rozwoju 
nie może mieć charakteru ćwiczenia 
technicznego. W celu zapewnienia, że cel 
ten zostanie uwzględniony w działaniu 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, instytucje zarządzające muszą 
w sposób należyty i spójny uwzględniać 
ten cel w całym cyklu życia programu oraz 
muszą przyjąć aktywniejsze podejście do 
ograniczenia szkodliwych dla środowiska 
skutków interwencji m.in. poprzez 

                                               
1Dz.U. … Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
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podjęcie następujących działań:
a) ukierunkowanie inwestycji na 
rozwiązania najbardziej efektywne pod 
względem zasobów;
b) dokładne rozważenie konieczności 
inwestowania w sytuacji, w której 
inwestycje te mogą mieć znaczący 
niekorzystny wpływ na środowisko;
c) przyjęcie perspektywy długoterminowej 
przy porównywaniu kosztów „cyklu życia” 
alternatywnych metod inwestycji;
d) zastosowanie zielonych zamówień 
publicznych.
1.3 Promowanie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji

1.3.1 Państwa członkowskie i regiony 
powinny podjąć odpowiednie kroki w celu 
wyeliminowania nierówności, 
promowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek, 
orientację seksualną lub tożsamość 
płciową na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
1.3.2 Państwa członkowskie i regiony 
muszą dążyć do osiągnięcia celu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
muszą podjąć odpowiednie kroki mające 
na celu uniknięcie wszelkiej 
dyskryminacji podczas przygotowywania, 
realizacji, monitorowania i oceny operacji 
objętych programami 
współfinansowanymi w ramach funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów, a także 
powinny jasno określić działania mające 
na celu uwzględnienie tej zasady w 
programach.
1.3.3 Większy udział kobiet w rynku pracy, 
zarówno w charakterze pracodawców, jak 
i pracowników, ożywiałby gospodarkę 
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Unii. Uwolnienie potencjału takiego 
wzrostu aktywności poprzez podwyższenie 
wskaźnika zatrudnienia kobiet ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w obszarze 
zatrudnienia. Należy zatem w pełni podjąć 
kwestię przeszkód dla udziału kobiet w 
rynku pracy. Państwa członkowskie i 
regiony muszą dopilnować, by obok EFS, 
EFRR, Funduszu Spójności, EFMR i 
EFRROW finansować też działania 
promujące niezależność ekonomiczną 
kobiet, pomagające osiągnąć odpowiednią 
równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym oraz zwiększające szanse 
kobiet jako przedsiębiorców.
1.3.4 Monitorowanie i ocena programów 
pomoże zmierzyć wpływ oczekiwanego 
wkładu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na rzecz równouprawnienia 
płci.

1.4 Dostępność
1.4.1 Wszystkie produkty i usługi objęte 
publiczną ofertą i współfinansowane z 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą być dostępne. W 
szczególności dostęp do środowiska 
architektonicznego, transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych ma zasadnicze 
znaczenie dla włączenia grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej oraz osób niepełnosprawnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych obowiązującej od dnia 
3 maja 2008 r. i strategii politycznych UE 
mających na celu wdrożenie konwencji 
ONZ.
1.4.2 Zasadnicze znaczenie ma 
odpowiednie uwzględnienie potrzeb osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
osób niepełnosprawnych, migrantów, 
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uchodźców i osób ubiegających się o azyl, 
osób bezdomnych i innych grup 
zagrożonych ubóstwem, dzieci i ludzi 
młodych, osób starszych, mniejszości 
etnicznych oraz innych grup znajdujących 
się w niekorzystnym położeniu, tak aby 
umożliwić im większą integrację z 
rynkiem pracy i pełny udział w 
społeczeństwie.
1.4.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą kontynuować promowanie 
spójności społecznej na równi ze 
spójnością gospodarczą i terytorialną, we 
wszystkich regionach UE, jeżeli cele 
strategii „Europa 2020” mają zostać 
osiągnięte. Minimalny udział EFS dla 
każdej kategorii regionów ustala się 
zgodnie z art. 84 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr (… rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów), co daje minimalny 
ogólny udział EFS w środkach 
budżetowych przydzielonych na politykę 
spójności w wysokości 25% (z 
wyłączeniem instrumentu „Łącząc 
Europę”).

1.5.
1.5.1 Dostosowanie się do zmian 
demograficznych to jedno z kluczowych 
wyzwań, wobec jakich państwa 
członkowskie i regiony staną w 
najbliższych dziesięcioleciach. Mniejsza 
liczba osób pracujących w połączeniu z 
większym odsetkiem emerytów będzie 
wywierać dodatkową presję na system 
opieki społecznej państw członkowskich, a 
tym samym na konkurencyjność 
gospodarczą Unii.
1.5.2 Zmiany demograficzne tworzą nowe 
wyzwania. Rozwój demograficzny należy 
analizować, badać i reagować na niego w 
szczególności na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, gdzie różne tendencje rozwoju 
są widoczne. Opracowując dopasowane 
strategie rozwiązywania problemów 
demograficznych i tworzenia możliwości 
rozwoju „srebrnej gospodarki”, państwa 
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członkowskie i regiony muszą opierać się 
na funduszach objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
1.5.3 Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
dla osób starszych przyniesie liczne 
korzyści ludziom, społeczeństwu i 
budżetom publicznym. Państwa 
członkowskie i regiony muszą 
wykorzystywać fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów do podejmowania działań 
ułatwiających włączenie wszystkich grup 
wiekowych. Jak najlepsze wykorzystanie 
wszystkich istniejących zasobów ludzkich, 
w tym podejmowanie wysiłków mających 
na celu zwalczanie bezrobocia wśród 
młodych ludzi, odzwierciedla pilne 
zadania, jakie należy zrealizować przy 
wykorzystaniu funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, przyczyniając się do 
maksymalizacji potencjału całej populacji 
Unii. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki 
poprawie dostępu do minimalnego 
poziomu i minimalnej jakości edukacji 
oraz wzmocnieniu struktur wsparcia 
socjalnego. Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną również służyłyby realizacji 
celu długiego życia zawodowego w 
dobrym zdrowiu w przypadku wszystkich 
obywateli Unii.
1.5.4 Przy opracowywaniu swoich 
programów państwa członkowskie i 
regiony muszą uwzględniać 
długookresowe wyzwania związane ze 
zmianami demograficznymi. W regionach 
najsilniej dotkniętych zmianami 
demograficznymi muszą one określać 
środki ukierunkowane na:
a) wsparcie odnowy pokoleń poprzez 
lepsze warunki dla rodzin i większą 
równowagę między życiem zawodowym, 
prywatnym i rodzinnym;
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b) zwiększanie zatrudnienia; zwiększanie 
produktywności i efektywności 
ekonomicznej poprzez inwestycje w 
edukację i badania naukowe;
c) adekwatność i jakość struktur 
edukacyjnych i wsparcia socjalnego; oraz

d) zapewnienie racjonalnego pod 
względem kosztów świadczenia opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, w 
tym inwestycji w infrastrukturę.

1.6 Podejście zintegrowane
1.6.1 Zintegrowane podejście terytorialne 
ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej 
reakcji państw członkowskich i regionów 
na wyzwania, wobec których stoją. 
Wyzwania te są związane ze skutkami: 
globalizacji; problemów środowiskowych i 
energetycznych; problemów związanych 
ze starzeniem się oraz zmian 
demograficznych; transformacji 
technologicznej i wymogów innowacji; 
oraz nierówności dochodowej i segregacji 
społecznej. Złożony i współzależny 
charakter tych kwestii oznacza, że 
rozwiązania muszą być zintegrowane, 
wielosektorowe i wielowymiarowe, aby 
okazały się skuteczne.
1.6.2 W tym kontekście fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów umożliwiają łączenie 
potencjału różnych funduszy UE w 
zintegrowane pakiety, które są 
dopasowane do specyficznych potrzeb 
lokalnych i regionalnych związanych z 
realizacją celów strategii „Europa 2020”.
1.6.3 Przy opracowywaniu swoich 
strategii i programów służących 
określeniu najwłaściwszych działań 
wspierających realizację strategii „Europa 
2020” państwa członkowskie i regiony 
muszą zwracać szczególną uwagę na 
zasadnicze cechy terytorialne, 
strukturalne i instytucjonalne takie jak 
dostępność danego regionu, wzorce 
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zatrudnienia i mobilność pracowników; 
powiązania między obszarami wiejskimi i 
miejskimi; wzajemne zależności na 
szczeblu lokalnym między różnymi 
sektorami; dziedzictwo kulturowe; 
starzenie się i przemiany demograficzne 
itp.
1.6.4 Państwa członkowskie i regiony 
muszą poddawać analizie zasadnicze 
wyzwania społeczne, wobec jakich stają. 
W odpowiedzi na te wyzwania muszą one 
również wziąć pod uwagę szczególne 
aspekty dobrobytu swoich obywateli, na 
które chciałyby wpłynąć oraz które 
chciałyby wzmocnić za pośrednictwem 
polityki, a także to, w jaki sposób należy 
kształtować i realizować politykę w 
kontekście danego państwa 
członkowskiego lub regionu.
1.6.5 W celu zachęcania do tworzenia 
dobrej polityki dopasowanej do 
szczególnych potrzeb regionalnych 
państwa członkowskie i regiony muszą 
dalej rozwijać zintegrowane podejście 
terytorialne do kształtowania i 
realizowania polityki. Metoda 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej 
powinna być głównym narzędziem 
służącym osiągnięciu zrównoważonego, 
trwałego rozwoju oraz umożliwiającym 
wspieranie zatrudnienia, włączenia 
społecznego i dobrobytu, z 
uwzględnieniem właściwych aspektów 
kontekstowych, lecz w oparciu o 
następujące główne elementy:
a) ocenę potencjału i zdolności danego 
regionu w zakresie realizacji strategii 
„Europa 2020”;
b) ocenę wyzwań i przeszkód rozwojowych 
związanych z realizacją strategii „Europa 
2020”, wobec których stoi dany region, 
oraz jego zdolności do ich podjęcia;
c) rozważenie odpowiedniego zasięgu i 
kontekstu terytorialnego na potrzeby 
kształtowania i realizacji polityki zgodnie 
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z zasadą pomocniczości;
d) łączenie jednego lub kilku 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych w jednej osi priorytetowej 
lub w ramach jednego programu;
e) wypracowanie rozwiązań z zakresu 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
niezbędnych do zapewnienia efektywnej 
realizacji polityki;
f) dobór odpowiednich wskaźników 
rezultatu służących do monitorowania i 
oceny polityki.

2. Synergie i koordynacja funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów z 
instrumentami innych strategii 
politycznych UE

2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Aby uzyskać optymalne wyniki w 
zakresie trwałego wzrostu gospodarczego i 
trwałego rozwoju, należy skoordynować 
wszystkie unijne strategie polityczne i 
powiązane instrumenty, które odgrywają 
pewną rolę w zapewnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz bardziej zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego w UE. Musi to również 
znaleźć odzwierciedlenie w lepszej 
koordynacji budżetu Unii oraz budżetów 
państw członkowskich i regionów w 
kontekście finansowania wspólnych 
priorytetów politycznych, jak również w 
ściślejszej współpracy wertykalnej między 
UE a podmiotami krajowymi i 
regionalnymi.
2.1.2 Synergie i koordynacja nie zakładają 
uniwersalnych rozwiązań. W związku z 
tym należy przeprowadzić bardziej 
szczegółową analizę oddziaływania 
unijnych strategii politycznych w 
regionach oraz ich wpływu na spójność, 
tak aby rozwijać efektywne synergie oraz 
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określać i promować najwłaściwsze na 
szczeblu europejskim środki wspierające 
inwestycje lokalne i regionalne.
2.1.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą zapewnić spójność działań 
wspieranych przez fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów oraz celów innych 
strategii politycznych UE na etapie 
programowania i realizacji. W tym celu 
muszą dążyć do:
a) określenia i wykorzystania 
komplementarności między różnymi 
instrumentami unijnymi na szczeblu 
krajowym i regionalnym, zarówno na 
etapie planowania, jak i podczas 
wdrażania.
b) optymalizacji istniejących struktur i, w 
stosownych przypadkach, utworzenia 
nowych struktur ułatwiających 
strategiczne ustalanie priorytetów 
dotyczących poszczególnych instrumentów 
i struktur współpracy na szczeblu 
krajowym, unikania powielenia działań 
oraz określenia obszarów, w których 
potrzebne jest dodatkowe wsparcie 
finansowe.
c) pełnego wykorzystania możliwości 
łączenia wsparcia w ramach różnych 
instrumentów wspierających poszczególne 
operacje oraz ścisłej współpracy z 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie innych instrumentów 
krajowych zapewniających beneficjentom 
spójne i sprawne możliwości 
finansowania.

2.2 Program „Horyzont 2020”
2.2.1 Kluczowe znaczenie ma 
wzmocnienie synergii i 
komplementarności między polityką 
spójności i programem „Horyzont 2020” 
przy jednoczesnym ustanowieniu jasnego 
podziału obszarów interwencji między 
nimi.
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2.2.2 W szczególności państwa 
członkowskie i regiony muszą opracować 
krajową lub regionalną strategię badań i 
innowacji (B&I) na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, zgodnie z krajowym 
programem reform. Strategie te należy 
opracowywać w ramach ścisłej 
współpracy krajowych i regionalnych 
instytucji zarządzających oraz organów 
bezpośrednio zajmujących się realizacją 
programu „Horyzont 2020”, angażując 
jednocześnie takie zainteresowane strony 
jak uniwersytety i instytucje szkolnictwa 
wyższego, lokalny przemysł i partnerzy 
społeczni. Te strategie innowacji muszą 
uwzględniać zarówno działania oddolne,
jak i odgórne ukierunkowane na program 
„Horyzont 2020” i wynikające z tego 
programu.
2.2.3 Działania oddolne mające na celu 
przygotowanie podmiotów regionalnych 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
do udziału w projektach „Horyzont 2020” 
(„schody do doskonałości”) będą 
opracowywane poprzez budowanie 
potencjału. Komunikację i współpracę 
między krajowymi punktami 
kontaktowymi funkcjonującymi w ramach 
programu „Horyzont 2020” i instytucjami 
zarządzającymi funduszami objętymi 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów należy wzmocnić, w 
szczególności w odniesieniu do projektów 
„Horyzont 2020” umieszczonych na 
krótkiej liście, które nie otrzymały 
wsparcia finansowego ze względu na brak 
środków.
2.2.4 Działania odgórne muszą zapewniać 
środki eksploatacji i rozpowszechniania 
na rynku wyników B&I uzyskanych w 
ramach programu „Horyzont 2020”, i 
mogą obejmować: zakłady pilotażowe i 
obiekty demonstracyjne, weryfikację 
koncepcji i finansowanie na wczesnym 
etapie, inkubatory, badania stosowane, 
szczególne możliwości w zakresie 
transferu przemysłowego i 
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technologicznego oraz wsparcie klastrów.
2.2.5 Władzom krajowym i regionalnym 
należy zapewniać wspólne wsparcie na 
rzecz projektowania i realizacji takich 
strategii innowacji. Może ono obejmować: 
wsparcie mające na celu identyfikację 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury w dziedzinie badań i 
innowacji (B&I) mającej znaczenie 
europejskie, promowanie współpracy 
międzynarodowej, wsparcie metodyczne w 
formie wzajemnych ocen, wymianę 
dobrych praktyk oraz szkolenia 
organizowane w regionach.
2.2.6 Państwa członkowskie i regiony 
powinny rozważyć przedsięwzięcie 
następujących dodatkowych środków 
ukierunkowanych na uwolnienie swojego 
potencjału w zakresie doskonałości i 
innowacji, w sposób uzupełniający oraz 
tworzący synergie z programem 
„Horyzont 2020”:
a) powiązanie powstających centrów 
doskonałości i innowacyjnych regionów w 
słabiej rozwiniętych państwach 
członkowskich z wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy;
b) tworzenie powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawanie wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach;
c) ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich; 
oraz
d) ułatwienie dostępu do 
międzynarodowych sieci doskonałym 
naukowcom i innowatorom.

2.3 Program LIFE
2.3.1 W miarę możliwości należy 
wykorzystywać synergie z unijnymi 
instrumentami politycznymi (zarówno 
instrumentami finansowymi, jak i 
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niefinansowymi) służącymi łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu, ochronie 
środowiska i efektywnemu 
gospodarowaniu zasobów.
2.3.2 Ponieważ programy przyczynią się 
do osiągnięcia celów trwałego wzrostu 
gospodarczego poprzez silniejsze 
ukierunkowanie tematyczne oraz 
wzmocnienie zasady zrównoważonego 
rozwoju, synergie, o których mowa w pkt 
2.3.1, są właściwe dla regulacyjnych ram 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
2.3.3 Należy tworzyć synergie z 
programem LIFE, a w szczególności ze 
zintegrowanymi projektami w dziedzinie 
środowiska naturalnego (zwłaszcza usług 
ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej), wody, odpadów, powietrza, 
łagodzenia zmiany klimatu oraz 
dostosowania do zmiany klimatu. 
Koordynację z programem LIFE należy 
zapewnić poprzez wsparcie realizacji 
projektów, które mają charakter 
uzupełniający, oraz poprzez promowanie 
stosowania rozwiązań, metod i podejść 
sprawdzonych w programie LIFE.
2.3.4 Wykorzystanie ocen oddziaływania 
na środowisko (OOŚ), ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój, strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko (SEA) 
oraz innych właściwych instrumentów 
należy promować w celu uwzględnienia
utraty różnorodności biologicznej oraz 
skutków zmiany klimatu podczas 
planowania terytorialnego (w tym 
opracowywania strategii 
makroregionalnych) oraz podejmowania 
decyzji o znaczeniu regionalnym i 
lokalnym.
2.3.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą promować zieloną infrastrukturę, 
ekoinnowacje i wdrażanie innowacyjnych 
technologii w celu zwiększenia 
ekologiczności gospodarki.
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2.3.6 Budowanie potencjału jest 
warunkiem wstępnym podjęcia tych 
działań oraz musi służyć zwiększeniu 
możliwości i rozwojowi umiejętności 
zarówno lokalnych, jak i regionalnych 
organów i partnerów.
2.3.7 Zważywszy na to, że wyzwania 
środowiskowe przekraczają granice 
administracyjne, niezwykle istotną rolę 
odgrywa współpraca transgraniczna, 
międzyregionalna i transnarodowa między 
organami europejskimi, krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi w zakresie 
ochrony różnorodności biologicznej i 
zasobów naturalnych w regionach. Lepsze 
wykorzystanie potencjału współpracy 
terytorialnej oraz wymiany informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk znacznie 
przyczyniłoby się do osiągnięcia celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem.
2.3.8 Poza tym finansowanie z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów należy 
skoordynować ze wsparciem w ramach 
programu NER 300, który przewiduje 
wykorzystanie dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji w ramach 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.1

2.4 „ERASMUS dla wszystkich”
2.4.1 Synergie między funduszami 
objętymi zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów i 
programem „Erasmus dla wszystkich” 
należy zwiększyć w celu maksymalizacji 
wpływu inwestycji w ludzi. Korzyści z tych 
inwestycji, które przyczynią się do 
zwiększenia wzrostu i dobrobytu, odniosą 
zasadniczo zarówno osoby indywidualne, 
jak i całe społeczeństwo. Program 

                                               
1 Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/UE: Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca 
kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu 
bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w 
zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/670/UE) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32–46.
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„Erasmus dla wszystkich” wspiera tylko 
projekty transnarodowe, podczas gdy 
polityka spójności ma wyraźniejszy 
wymiar regionalny. Państwa członkowskie 
i regiony zachęca się do testowania 
narzędzi i metod wynikających ze 
współpracy transnarodowej za 
pośrednictwem programu „Erasmus dla 
wszystkich” i do wdrożenia ich następnie 
na swoich obszarach za pośrednictwem 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
2.4.2 Komisja i państwa członkowskie 
muszą zapewnić skuteczną koordynację 
między polityką spójności i programem 
„Erasmus dla wszystkich” poprzez 
wyraźne rozróżnienie rodzajów inwestycji 
i wspieranych grup docelowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
Wsparcie w ramach programu „Erasmus 
dla wszystkich” będzie koncentrować się 
na transnarodowej mobilności 
edukacyjnej studentów, młodzieży i 
pracowników; na partnerstwach 
strategicznych między organizacjami i 
instytucjami w całej Europie oraz na 
działaniach wspierających kształtowanie i 
wdrażanie polityki. Do głównych 
priorytetowych celów inwestycyjnych w 
zakresie polityki spójności zalicza się: 
edukację, szkolenia na rynku pracy oraz 
mobilność osób dorosłych pobierających 
naukę.
2.4.3 Ponadto lepsze wyniki będzie można 
osiągnąć poprzez promowanie 
komplementarności finansowania 
mobilności i działań uwzględniających 
najlepsze praktyki i projekty innowacji 
opracowane na szczeblu UE w ramach 
programu „Erasmus dla wszystkich”. 
Agencje krajowe ustanowione w ramach 
tego programu mogą przyczynić się do 
osiągnięcia takiej koordynacji.

2.5 Program na rzecz przemian i 



PE491.157v02-00 20/109 AM\906345PL.doc

PL

innowacji społecznych
2.5.1 Należy zwiększyć synergie pomiędzy 
funduszami objętymi zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i Programem UE na rzecz 
przemian i innowacji społecznych, tak aby 
przyczynić się do realizacji strategii 
„Europa 2020”, jej najważniejszych 
celów, inicjatyw przewodnich, 
zintegrowanych wytycznych i inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży” poprzez udzielenie 
wsparcia finansowego na rzecz 
osiągnięcia celów Unii Europejskiej w 
zakresie upowszechniania wysokiego 
poziomu wysokiej jakości zatrudnienia, 
zapewnienia odpowiedniej i godziwej 
ochrony socjalnej, zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, 
poprawy warunków pracy oraz sytuacji na 
rynku pracy i sytuacji edukacyjnej 
młodych ludzi.
2.5.2 Państwa członkowskie powinny 
wykorzystać okazję i zrealizować działania 
uzupełniające w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) spójne z 
działaniami prowadzonymi w ramach 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych w takich obszarach jak dialog 
społeczny, wymiar sprawiedliwości i 
prawa podstawowe, równe szanse, 
edukacja, kształcenie zawodowe, ochrona 
praw i dobra dzieci oraz polityka 
dotycząca młodzieży, polityka migracyjna, 
badania i innowacje, przedsiębiorczość, 
zdrowie, warunki pracy, rozszerzenie i 
stosunki zewnętrzne oraz ogólna polityka 
gospodarcza.
2.5.3 W regionach przygranicznych 
partnerstwa transgraniczne EURES 
odgrywają ważną rolę w tworzeniu 
prawdziwego europejskiego rynku pracy. 
Partnerstwa transgraniczne EURES 
powinny być zatem w dalszym ciągu 
wspierane za pośrednictwem 
horyzontalnych działań Unii, które można 
by uzupełnić zasobami krajowymi lub 
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EFS.
2.5.4 W celu zapewnienia 
komplementarności działania 
podejmowane w ramach Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
powinny być ściśle skoordynowane z 
działaniami podejmowanymi w ramach 
polityki spójności. Państwa członkowskie 
powinny skoordynować odpowiednie 
działania finansowane z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, a zwłaszcza z EFS i 
EFRR, z działaniami realizowanymi w 
ramach osi mikrofinansów Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
które to działania mają na celu 
zwiększenie dostępu do 
mikrofinansowania oraz jego dostępności 
dla osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, lub osób 
mających trudności z wejściem lub z 
powrotem na rynek pracy, a także osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz osób słabszych znajdujących się w 
gorszej sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnego rynku kredytowego i osób, 
które są skłonne założyć lub dalej rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
bez dyskryminacji ze względu na płeć, jak 
również dla mikroprzedsiębiorstw, w 
szczególności w gospodarce społecznej, 
oraz mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających osoby z rynku pracy.
2.5.5 Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego oś inicjatywy na rzecz 
młodzieży, realizowanej w ramach 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, wspiera działania 
skierowane do osób poniżej 25. roku 
życia, między innymi działania mające na 
celu zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki, w szczególności w 
formie reintegracji poprzez szkolenia, jak 
również rozwijanie umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, zbliżenie 
środowisk pracy, kształcenia i szkolenia, 
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wspieranie pierwszych doświadczeń 
zawodowych i zdobywania kwalifikacji w 
trakcie pracy, aby dać młodym ludziom 
szansę na zdobycie niezbędnych 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego, jak również, aby zapewnić 
im wysokiej jakości staże i praktyki 
zawodowe oraz ułatwić im dostęp do 
rynku pracy. W celu wzmocnienia tych 
działań państwa członkowskie i regiony 
powinny opracować odpowiednie 
działania w ramach programów 
podlegających funduszom objętym 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

2.6 Instrument „Łącząc Europę” i sieci 
transeuropejskie (TEN) oraz sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne
2.6.1 Aby zmaksymalizować europejską 
wartość dodaną, EFRR i Fundusz 
Spójności, sieci transeuropejskie oraz 
instrument „Łącząc Europę” należy 
planować w ścisłej współpracy, tak aby 
zapewnić optymalne powiązania między 
różnymi rodzajami infrastruktury (w 
obszarze transportu, energetyki i 
telekomunikacji) na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej 
Unii. W przypadku projektów 
realizowanych w wymiarze europejskim 
lub jednolitego rynku, a w szczególności 
tych dotyczących priorytetowych sieci 
transportowych, energetycznych i 
cyfrowych, należy zapewnić maksymalną 
dźwignię finansową.
2.6.2 Tak jak infrastruktura krajowa musi 
być planowana w sposób spójny, przy 
uwzględnieniu rozwoju unijnych połączeń 
transgranicznych, jak i poprzez rozwój 
połączeń regionalnych w ramach danego 
państwa członkowskiego, plany muszą 
bazować na rzeczywistym i 
przewidywanym zapotrzebowaniu na 
transport, a także określać brakujące 
połączenia i wąskie gardła. W ramach 
inwestycji w połączenia między regionami 
a siecią kompleksową oraz bazową 



AM\906345PL.doc 23/109 PE491.157v02-00

PL

transeuropejską siecią transportową 
(TEN-T) sieci infrastruktury 
transportowej należy dopilnować, by z 
możliwości, jakie stwarzają główne sieci, 
korzystały obszary miejskie i wiejskie.
2.6.3 Nadawanie priorytetów inwestycjom, 
których oddziaływanie wykracza poza 
granice danego państwa członkowskiego, 
należy koordynować w ramach 
planowania TEN-T, tak aby finansowane 
z EFRR i Funduszu Spójności inwestycje 
w infrastrukturę transportową były w 
pełni zgodne z wytycznymi TEN-T, w 
których wskazuje się na unijne priorytety 
w dziedzinie transportu, w tym na: 
sprostanie wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu, przyszły rozwój 
zintegrowanej sieci TEN-T oraz koncepcję 
wielomodalnego korytarza.
2.6.4 W białej księdze Komisji w sprawie 
transportu1określono wizję 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportowego oraz 
podkreślono, że w sektorze transportu 
niezbędna jest znacząca redukcja emisji 
gazów cieplarnianych. W odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oznacza to skoncentrowanie się 
na zrównoważonych formach transportu 
oraz inwestowanie w obszary oferujące 
największą europejską wartość dodaną, 
na przykład w sieci transeuropejskie. Po 
zdefiniowaniu inwestycji należy nadać im 
priorytet odpowiednio do ich wkładu w 
mobilność, zrównoważony rozwój, 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
oraz tworzenie jednolitego europejskiego 
obszaru transportu.
2.6.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą skoncentrować inwestycje na 
budowie nowej infrastruktury i 
zwiększaniu przepustowości istniejącej 
infrastruktury w oparciu o zasadniczą 

                                               
1„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu” COM(2011) 144 final.
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modernizację.
2.6.6 W przypadku transportu morskiego 
porty należy rozbudowywać jako 
efektywne punkty wejścia i wyjścia w 
ramach pełnej integracji infrastruktury 
lądowej. Należy nadać priorytet 
przedsięwzięciom z zakresu dostępu do 
portów i połączeń śródlądowych. 
Rozbudowa śródlądowych dróg wodnych 
musi zwiększać ich wkład na rzecz 
zrównoważonych europejskich sieci 
transportu towarowego.
2.6.7 Należy przede wszystkim dążyć do 
komplementarności inwestycji 
infrastrukturalnych finansowanych przez 
EFRR, Fundusz Spójności, w ramach 
zarządzania dzielonego oraz instrumentu 
„Łącząc Europę”, który jest bezpośrednio 
zarządzanym narzędziem o 
konkurencyjnej procedurze selekcji 
projektów. W ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” będą finansowane 
projekty dotyczące sieci bazowej 
(najważniejszych pod względem 
strategicznym elementów sieci 
kompleksowej), które odznaczają się 
największą europejską wartością dodaną i 
w odniesieniu do TEN-T wydają się 
najbardziej złożone pod względem 
realizacji: brakujące ogniwa 
transgraniczne, najważniejsze wąskie 
gardła i węzły multimodalne. Fundusz 
Spójności skoncentruje się na największej 
europejskiej wartości dodanej projektów 
dotyczących sieci transportowych, 
wspierając infrastrukturę TEN-T zarówno 
w odniesieniu do sieci bazowej, jak i 
kompleksowej.
2.6.8 Przy pomocy Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych zostanie też 
stworzona infrastruktura lokalna i 
regionalna oraz połączenia z 
priorytetowymi sieciami unijnymi w 
obszarze energetyki i telekomunikacji.
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2.6.9 Instrument „Łącząc Europę” jest 
uzupełnieniem Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych, ponieważ 
przyczynia się do osiągnięcia celów w 
zakresie regionalnego i lokalnego rozwoju 
infrastruktury, oraz ma na celu 
wniesienie maksymalnej wartości dodanej 
na rzecz funkcjonalnego zintegrowanego 
jednolitego rynku oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

2.7 Instrument Pomocy Przedakcesynej 
(IPA), Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa (ENPI), Europejski Fundusz 
Rozwoju (EFR)
2.7.1 Aby zwiększyć skuteczność realizacji 
wielorakich celów politycznych Unii, 
należy poszukiwać możliwości zwiększenia 
synergii między instrumentami 
zewnętrznymi i polityką spójności. W 
szczególności synergie i 
komplementarność muszą opierać się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju, 
Instrumencie Pomocy Przedakcesyjnej 
oraz na Europejskim Instrumencie 
Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2.7.2 Należy czerpać korzyści z większej 
integracji terytorialnej, synergii między 
działaniami z zakresu współpracy 
terytorialnej prowadzonymi w ramach 
polityki spójności oraz Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
Największy potencjał tworzenia 
komplementarności tych instrumentów 
występuje w przypadku działań 
prowadzonych w ramach współpracy 
transgranicznej. Państwa członkowskie i 
regiony muszą zatem dopilnować, by 
tworzono powiązania między 
prowadzonymi już działaniami a nowymi 
europejskimi ugrupowaniami współpracy 
terytorialnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem koordynacji i 
sprawdzonych rozwiązań.

3. Mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem 
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rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów

3.1 Państwa członkowskie i regiony muszą 
dopilnować, by działania finansowane 
przez fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów tworzyły synergie oraz by 
racjonalizacja prowadziła do faktycznego 
zmniejszenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych.
3.2 Ministerstwa i instytucje zarządzające 
odpowiedzialne za wdrażanie funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów muszą ze 
sobą ściśle współpracować podczas 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny umowy 
partnerskiej i programów. W 
szczególności muszą one:
a) określić obszary działania, na których 
możliwe jest łączenie funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów w sposób wzajemnie 
się uzupełniający, w celu realizacji 
jednego lub więcej celów tematycznych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu;
b) promować angażowanie przez 
instytucje zarządzające odpowiedzialne za 
jeden z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów innych instytucji 
zarządzających i właściwych ministerstw 
w opracowywanie programów wsparcia w 
celu zapewnienia synergii i unikania 
powielania działań, a także promować 
podejście wielofunduszowe;
c) ustanowić wspólne komitety
monitorujące programy służące 
wdrożeniu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oraz opracować inne wspólne 
uzgodnienia dotyczące zarządzania i 
kontroli w celu ułatwienia koordynacji 
pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi 
za wdrażanie funduszy objętych zakresem 
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rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów;
d) stosować wspólne rozwiązania w 
zakresie e-rządzenia skierowane do 
wnioskodawców i beneficjentów, jak 
również korzystać z pojedynczych 
punktów kontaktowych, w których można 
zasięgnąć porady dotyczącej możliwości 
wsparcia dostępnych w ramach 
poszczególnych funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.

4. Priorytety w zakresie koordynacji 
terytorialnej (transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej)

4.1 Ogromny potencjał w zakresie 
rozwoju, tworzenia miejsc pracy i 
spójności w wymiarze regionalnym leży 
we współpracy, która wykracza poza 
granice administracyjne i stara się 
przezwyciężać granice naturalne. Często 
najskuteczniejsza jest współpraca, która 
opiera się na wspólnych potrzebach 
występujących na wspólnym terytorium.
4.2 Współpraca transgraniczna jest 
efektem zrozumienia, iż wiele wyzwań nie 
zatrzymuje się na granicach 
administracyjnych. Skuteczna reakcja 
wymaga wspólnych działań oraz dzielenia 
się wiedzą na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. 
4.3 Ponadto ukryty potencjał regionów 
przygranicznych można uwolnić za 
pomocą środków wsparcia na szczeblu 
lokalnym.
4.4 Obie istniejące strategie 
makroregionalne utorowały drogę 
wspólnemu działaniu zainteresowanych 
stron na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. Strategie te zwiększyły 
zrozumienie konieczności współpracy w 
celu przezwyciężenia problemów, których 
państwa członkowskie nie są w stanie 
rozwiązać w pojedynkę, takich jak 
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oczyszczanie Morza Bałtyckiego czy 
Dunaju. Strategie makroregionalne oraz 
inne formy współpracy terytorialnej 
można wspierać zarówno za 
pośrednictwem EFRR, jak i EFS, a 
konkretne warunki wsparcia realizacji 
strategii makroregionalnych należy zatem 
określić w programach.
4.5 Przezwyciężenie przeszkód musi być 
częścią procesu programowania funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów – cele 
istniejących strategii makroregionalnych 
muszą znaleźć odzwierciedlenie w analizie 
potrzeb oraz w celach odpowiednich 
programów operacyjnych, począwszy od 
etapu planowania. Strategie te nie spełnią 
swojej roli, chyba że cele strategii 
makroregionalnych będą stanowić część 
procesu planowania strategicznego w 
ramach programów polityki spójności w 
danych regionach i państwach 
członkowskich.
4.6 Państwa członkowskie i regiony muszą 
jednocześnie zapewnić, że programy 
współpracy terytorialnej przyczynią się do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”. Państwa członkowskie i regiony 
mogą zatem wesprzeć współpracę, jak 
również mogą testować, pilotować i 
wprowadzać nowe rozwiązania w celu 
dopilnowania, by współpraca była 
zorganizowana w sposób wspierający 
osiągnięcie szerzej zakrojonych celów 
politycznych. W stosownych przypadkach 
współpracę terytorialną należy 
wykorzystywać do stworzenia platformy 
współpracy decydentów z różnych państw, 
w ramach której możliwe byłoby 
poszukiwanie rozwiązań wspólnych 
problemów.
4.7 Państwa członkowskie i regiony muszą 
postrzegać programy współpracy 
terytorialnej przede wszystkim jako 
użyteczne narzędzia służące pokonywaniu 
przeszkód we współpracy, co z kolei 
pomoże wesprzeć realizację celów polityki 
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krajowej i regionalnej o oddziaływaniu 
wykraczającym poza ramy programu.
(W całym tekście załącznika formę 
„musieć” należy zastąpić formą „należy”, 
za wyjątkiem odniesień do partnerstwa 
zgodnie z art. 5, w przypadku których 
należy użyć formy czasu teraźniejszego 
odpowiedniego czasownika rozumianej 
jako nakaz.)

Or. en

Poprawka 535
Elisabeth Schroedter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -I
Wspólne ramy strategiczne

Celem tych ram jest, zgodnie z art. 10, 
koordynacja, integracja i zrównoważenie 
celów różnych strategii politycznych w 
określonych kontekstach regionalnych, a 
w szczególności koordynacja i 
zrównoważenie priorytetów 
inwestycyjnych z celami tematycznymi 
określonymi w art. 9.
Poza ramami zawartymi w niniejszym 
załączniku Komisja powinna wspierać 
państwa członkowskie i regiony poprzez 
przyjęcie, w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 142, niewyczerpującego 
wykazu zalecanych działań realizowanych 
w ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. Ten 
niewyczerpujący wykaz, jako część 
wspólnych ram strategicznych, powinien 
dostarczyć państwom członkowskim i 
regionom wytyczne dotyczące sposobu 
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przełożenia celów tematycznych 
określonych w art. 9 niniejszego 
rozporządzenia na programowanie, z 
uwzględnieniem różnych potrzeb, wyzwań 
i możliwości regionów oraz niezbędnej 
elastyczności na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionalnego.

1. Horyzontalne zasady i wyzwania 
przekrojowe

1.1 Partnerstwo i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów 
1.1.1 Zasada wielopoziomowego 
sprawowania rządów wymaga podjęcia 
skoordynowanych działań zgodnie z 
zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności oraz partnerstwa. Musi 
ona przyjąć również formę współpracy 
operacyjnej i zinstytucjonalizowanej, w 
szczególności w odniesieniu do 
opracowywania i wdrażania unijnych 
strategii politycznych. Wyraźne 
odniesienie do zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu, stanowi 
wzmocnienie tej zasady i oferuje wartość 
dodaną dla samej polityki spójności.
1.1.2 Aby ułatwić osiągnięcie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz realizację celów Unii w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
należy zapewnić przestrzeganie zasady 
wielopoziomowego sprawowania rządów.
1.1.3 Zgodnie z art. 5 państwa 
członkowskie powinny 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 
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odpowiedzialnych za promowanie
równouprawnienia płci i niedyskryminacji 
oraz organizacji pozarządowych 
promujących włączenie społeczne i 
organizacji działających w dziedzinach 
polityki dotyczących kultury, edukacji i 
młodzieży. Szczególną uwagę zwraca się 
na grupy, które mogą odczuwać skutki 
programów i którym trudno może być 
wywierać na nie wpływ.
1.1.4 Aby zapewnić skuteczne 
wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
prowadzić następujące działania:
a) realizować partnerstwo zgodnie z 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 5; 
b) ustanowić mechanizmy koordynacji 
między różnymi poziomami sprawowania 
rządów zgodnie z właściwymi systemami 
uprawnień konstytucyjnych;
c) regularnie składać sprawozdania z 
realizacji partnerstwa.

1.1.5 Na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów partnerstwo musi być 
zorganizowane w sposób umożliwiający 
bezpośrednie zaangażowanie władz 
regionalnych i lokalnych w 
przygotowywanie umów partnerskich i 
programów oraz w przygotowywanie, 
realizację, monitorowanie i ocenę tych 
programów. Partnerzy społeczni i 
gospodarczy, inne organy publiczne oraz 
podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe i organy odpowiedzialne za 
promowanie równości i niedyskryminacji, 
również muszą zostać włączeni w celu 
zapewnienia przestrzegania zasady 
partnerstwa na wszystkich etapach 
realizacji polityki. Partnerstwo jest 
zorganizowane w następujący sposób:
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a) Partnerzy reprezentują różne szczeble 
terytorialne zgodnie z instytucjonalną 
strukturą państw członkowskich. 
Partnerstwo ustanawia się zgodnie z 
następującymi minimalnymi wymogami:
(i) reprezentacja różnych partnerów 
opiera się na ich odnośnych obowiązkach 
związanych z realizacją programów;
(ii) partnerzy wybierają i mianują 
członków reprezentujących ich w 
komitetach monitorujących oraz innych 
konsultacyjnych organach i grupach 
roboczych ustanowionych w ramach 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych;
(iii) komitety monitorujące są 
zrównoważone pod względem płci i mają 
zróżnicowany skład; 
(iv) wykaz członków komitetów 
monitorujących i innych grup roboczych 
jest upubliczniany; 
(v) każdy wybrany partner zna swoje 
obowiązki odnoszące się do poufności i 
konfliktu interesów, ponieważ przeszedł 
odpowiednie szkolenie oraz podpisał 
oświadczenie o formalizacji swoich 
obowiązków.
b) Partnerzy są bezpośrednio 
zaangażowani w przygotowywanie umów 
partnerskich oraz na wszystkich etapach 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny programów.
1.1.6 Współpraca z partnerami przebiega 
zgodnie ze sprawdzonymi rozwiązaniami. 
Każde państwo członkowskie zapewnia 
odpowiedni poziom pomocy technicznej w 
celu ułatwienia partnerom uczestnictwa 
we wszystkich etapach procesu 
programowania.
1.1.7 Państwa członkowskie ustanawiają 
partnerstwo zgodnie z następującymi 
minimalnymi wymogami proceduralnymi: 
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(i) należy w stosownym czasie ujawniać 
informacje w trakcie debat na temat 
dokumentów strategicznych; 
(ii) należy dać zainteresowanym stronom 
wystarczającą ilość czasu na 
przeanalizowanie dokumentów, 
skonsultowanie się ze swoimi członkami i 
zwolennikami oraz na przekazanie 
informacji zwrotnych; 
(iii) należy udostępnić zainteresowanym 
stronom odpowiednie możliwości 
zadawania pytań lub zgłaszania sugestii i 
uwag; 
(iv) należy zapewnić przejrzystość procesu 
rozpatrywania wniosków i uwag przez 
partnerów, w tym uzasadnienia w 
przypadku odrzucenia uwag; oraz 
(v) należy rozpowszechnić wyniki 
konsultacji. 

1.1.8 Ponadto należy uwzględnić 
zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
fizycznego dostępu do tego procesu.

1.2 Zrównoważony rozwój
1.2.1 Zasada zrównoważonego rozwoju 
określona w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Traktatu UE) odnosi się do 
koncepcji postępu, zgodnie z którą aspekty 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
należy ze sobą połączyć w dążeniu do 
zapewnienia dobrobytu i lepszej jakości 
życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.
1.2.2 Aspekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz zasada 
„zanieczyszczający płaci” muszą stanowić 
zatem integralną część każdego planu, 
począwszy od jego opracowania i 
realizacji, aż po jego monitorowanie i 
ocenę. Odstępstwa od zasady 
„zanieczyszczający płaci” można 
dopuszczać tylko w wyjątkowych 
przypadkach i pod warunkiem, że 
zastosowano środki łagodzące.
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1.2.3 Aby zmierzyć się ze złożonymi 
wyzwaniami, w których obliczu stoją, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zastosować wszystkie dostępne 
instrumenty polityki UE. Zwłaszcza w 
kontekście zwalczania skutków zmiany 
klimatu środki należy skoncentrować na 
działaniach zapobiegawczych i 
działaniach łagodzących skutki. Wszelkie 
nowe inwestycje dokonywane w ramach 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą odznaczać się 
odpowiednią odpornością na 
oddziaływanie zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych.
1.2.4 Należy kontynuować realizację 
istotnych inwestycji w infrastrukturę 
państw członkowskich i regionów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, aby 
spełnić wymogi określone w ramowej 
dyrektywie wodnej1i w innych właściwych 
dyrektywach. Rozwiązania technologiczne 
ukierunkowane na wniesienie wkładu w 
zrównoważone działania już istnieją, a 
także opracowywane są nowe tego rodzaju 
rozwiązania, w związku z czym należy 
kontynuować wsparcie badań w tej 
dziedzinie w ramach EFRR. Takie 
wsparcie musi być ukierunkowane na 
uzupełnianie działań wchodzących w 
zakres programu „Horyzont 2020”. 
Finansowanie działań z zakresu 
różnorodności biologicznej można 
udostępniać za pośrednictwem EFRROW 
i EFMR. EFRROW można również 
wykorzystywać do wsparcia osób 
gospodarujących gruntami w przypadku 
gdy obowiązkowe wymogi środowiskowe 
prowadzą do strat na danym obszarze.
1.2.5 Realizacja zrównoważonego rozwoju 
nie może mieć charakteru ćwiczenia 
technicznego. W celu zapewnienia, że cel 
ten zostanie uwzględniony w działaniu 
funduszy objętych zakresem 

                                               
1Dz.U. … Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
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rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, instytucje zarządzające muszą 
w sposób należyty i spójny uwzględniać 
ten cel w całym cyklu życia programu oraz 
muszą przyjąć aktywniejsze podejście do 
ograniczenia szkodliwych dla środowiska 
skutków interwencji m.in. poprzez 
podjęcie następujących działań:
a) ukierunkowanie inwestycji na 
rozwiązania najbardziej efektywne pod 
względem zasobów;
b) dokładne rozważenie konieczności 
inwestowania w sytuacji, w której 
inwestycje te mogą mieć znaczący 
niekorzystny wpływ na środowisko;
c) przyjęcie perspektywy długoterminowej 
przy porównywaniu kosztów „cyklu życia” 
alternatywnych metod inwestycji;
d) zastosowanie zielonych zamówień 
publicznych.
1.3 Promowanie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji
1.3.1 Państwa członkowskie i regiony 
powinny podjąć odpowiednie kroki w celu 
wyeliminowania nierówności oraz 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową na 
wszystkich etapach wdrażania funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów.
1.3.2 Państwa członkowskie i regiony 
muszą dążyć do osiągnięcia celu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
muszą podjąć odpowiednie kroki mające 
na celu uniknięcie wszelkiej 
dyskryminacji podczas przygotowywania, 
realizacji, monitorowania i oceny operacji 
objętych programami 
współfinansowanymi w ramach funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów, a także 
powinny jasno określić działania mające 
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na celu uwzględnienie tej zasady w 
programach.
1.3.3 Państwa członkowskie i regiony 
powinny dążyć do osiągnięcia celu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
określonego w art. 8 TFUE oraz powinny 
zapewnić jego uwzględnienie podczas 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny działań 
prowadzonych w ramach wszystkich 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, a także powinny 
zapewnić włączenie perspektywy płci jako 
wiążącej zasady. W programach EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności należy 
wyraźnie określić oczekiwany wkład tych 
funduszy w równouprawnienie płci 
poprzez szczegółowe zdefiniowanie celów i 
instrumentów. Analizę płci należy włączyć 
do analizy celów interwencji. Systemy 
monitorowania i gromadzenie danych 
również mają zasadnicze znaczenie dla 
wyraźnego pokazania, w jaki sposób 
programy wnoszą wkład w realizację 
celów w zakresie równouprawnienia płci. 
Postępy wykazuje się poprzez stosowanie 
horyzontalnych wskaźników. Należy 
zapewnić udział właściwych organów 
odpowiedzialnych za promowanie 
równouprawnienia płci w partnerstwie. 
Zdecydowanie zaleca się zorganizowanie 
stałych struktur lub wyraźne przypisanie 
specjalnej funkcji do już istniejących 
struktur w celu zaoferowania doradztwa 
na temat równouprawnienia płci, co ma 
służyć udostępnieniu niezbędnej wiedzy 
na temat przygotowywania, 
monitorowania i oceny funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
Większy udział kobiet w rynku pracy, 
zarówno w charakterze pracodawców, jak 
i pracowników, ożywiałby gospodarkę 
Unii. Uwolnienie potencjału takiego 
wzrostu aktywności poprzez podwyższenie 
wskaźnika zatrudnienia kobiet ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w obszarze 
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zatrudnienia, które odnoszą się do 
osiągnięcia zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn na poziomie 75%. Należy zatem 
w pełni podjąć kwestię przeszkód dla 
udziału kobiet w rynku pracy poprzez, 
między innymi, ograniczenie segmentacji 
rynku pracy ze względu na zawód i sektor 
poprzez, między innymi, zachęcanie kobiet 
do większego udziału w badaniach i 
rozwoju oraz oferowanie kobietom 
szkoleń, w tym szkoleń zawodowych, w 
„zielonych miejscach pracy”. Państwa 
członkowskie i regiony muszą dopilnować 
poprzez podjęcie konkretnych działań, by 
obok EFS, EFRR, Funduszu Spójności, 
EFMR i EFRROW finansować też 
działania promujące niezależność 
ekonomiczną kobiet, pomagające 
osiągnąć odpowiednią równowagę między 
życiem zawodowym i rodzinnym oraz 
zwiększające szanse kobiet jako 
przedsiębiorców.
1.3.4 Monitorowanie i ocena programów 
pomoże zmierzyć wpływ oczekiwanego 
wkładu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na rzecz równouprawnienia 
płci.
1.3.5 Celem opinii wydawanej przez 
organy ds. równości w sprawie 
programów EFS, EFRR i Funduszu 
Spójności jest zapewnienie stosowania 
wszystkich niezbędnych przepisów. 
Ponadto zdecydowanie zaleca się 
zaangażowanie organów ds. równości lub 
innych organizacji zajmujących się 
zwalczaniem dyskryminacji, aby 
udostępniły niezbędną wiedzę na temat 
przygotowywania, monitorowania i oceny 
funduszy.

1.4 Dostępność
1.4.1 Wszystkie produkty i usługi objęte 
publiczną ofertą i współfinansowane z 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą być dostępne. W 
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szczególności dostęp do środowiska 
architektonicznego, transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych ma zasadnicze 
znaczenie dla włączenia grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej oraz osób niepełnosprawnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych obowiązującej od dnia 
3 maja 2008 r. i strategii politycznych UE 
mających na celu wdrożenie konwencji 
ONZ.
1.4.2 Zasadnicze znaczenie ma 
odpowiednie uwzględnienie potrzeb osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy, 
osób niepełnosprawnych, migrantów, 
uchodźców i osób ubiegających się o azyl, 
osób bezdomnych i innych grup 
zagrożonych ubóstwem, dzieci i ludzi 
młodych, osób starszych, mniejszości 
etnicznych oraz innych grup znajdujących 
się w niekorzystnym położeniu, tak aby 
umożliwić im większą integrację z 
rynkiem pracy i pełny udział w 
społeczeństwie.
1.4.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą kontynuować promowanie 
spójności społecznej na równi ze 
spójnością gospodarczą i terytorialną, we 
wszystkich regionach UE, jeżeli cele 
strategii „Europa 2020” mają zostać 
osiągnięte. Minimalny udział EFS dla 
każdej kategorii regionów ustala się 
zgodnie z art. 84 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr (… rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów), co daje minimalny 
ogólny udział EFS w środkach 
budżetowych przydzielonych na politykę 
spójności w wysokości 25% (z 
wyłączeniem instrumentu „Łącząc 
Europę”).

1.5 Demografia
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1.5.1 Dostosowanie się do zmian 
demograficznych to jedno z kluczowych 
wyzwań, wobec jakich państwa 
członkowskie i regiony staną w 
najbliższych dziesięcioleciach. Mniejsza 
liczba osób pracujących w połączeniu z 
większym odsetkiem emerytów będzie 
wywierać dodatkową presję na system 
opieki społecznej państw członkowskich, a 
tym samym na konkurencyjność 
gospodarczą Unii.
1.5.2 Zmiany demograficzne tworzą nowe 
wyzwania. Rozwój demograficzny należy 
analizować, badać i reagować na niego w 
szczególności na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, gdzie różne tendencje rozwoju 
są widoczne. Opracowując dopasowane 
strategie rozwiązywania problemów 
demograficznych i tworzenia możliwości 
rozwoju „srebrnej gospodarki”, państwa 
członkowskie i regiony muszą opierać się 
na funduszach objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
1.5.3 Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
dla osób starszych przyniesie liczne 
korzyści ludziom, społeczeństwu i 
budżetom publicznym. Państwa 
członkowskie i regiony muszą 
wykorzystywać fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów do podejmowania działań 
ułatwiających włączenie wszystkich grup 
wiekowych. Jak najlepsze wykorzystanie 
wszystkich istniejących zasobów ludzkich, 
w tym podejmowanie wysiłków mających 
na celu zwalczanie bezrobocia wśród 
młodych ludzi, odzwierciedla pilne 
zadania, jakie należy zrealizować przy 
wykorzystaniu funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, przyczyniając się do 
maksymalizacji potencjału całej populacji 
Unii. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki 
poprawie dostępu do minimalnego 
poziomu i minimalnej jakości edukacji 
oraz wzmocnieniu struktur wsparcia 
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socjalnego. Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną również służyłyby realizacji 
celu długiego życia zawodowego w 
dobrym zdrowiu w przypadku wszystkich 
obywateli Unii.
1.5.4 Przy opracowywaniu swoich 
programów państwa członkowskie i 
regiony muszą uwzględniać 
długookresowe wyzwania związane ze 
zmianami demograficznymi. W regionach 
najsilniej dotkniętych zmianami 
demograficznymi muszą one określać 
środki ukierunkowane na:
a) wsparcie odnowy pokoleń poprzez 
lepsze warunki dla rodzin i większą 
równowagę między życiem zawodowym, 
prywatnym i rodzinnym;
b) zwiększanie zatrudnienia; zwiększanie 
produktywności i efektywności 
ekonomicznej poprzez inwestycje w 
edukację i badania naukowe;
c) adekwatność i jakość struktur 
edukacyjnych i wsparcia socjalnego;
oraz
d) zapewnienie racjonalnego pod 
względem kosztów świadczenia opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, w 
tym inwestycji w infrastrukturę.

1.6 Podejście zintegrowane
1.6.1 Zintegrowane podejście terytorialne 
ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej 
reakcji państw członkowskich i regionów 
na wyzwania, wobec których stoją. 
Wyzwania te są związane ze skutkami: 
globalizacji; problemów środowiskowych i 
energetycznych; problemów związanych 
ze starzeniem się oraz zmian 
demograficznych; transformacji 
technologicznej i wymogów innowacji; 
oraz nierówności dochodowej i segregacji 
społecznej. Złożony i współzależny 
charakter tych kwestii oznacza, że 
rozwiązania muszą być zintegrowane, 
wielosektorowe i wielowymiarowe, aby 
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okazały się skuteczne.
1.6.2 W tym kontekście fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów umożliwiają łączenie 
potencjału różnych funduszy UE w 
zintegrowane pakiety, które są 
dopasowane do specyficznych potrzeb 
lokalnych i regionalnych.
1.6.3 Przy opracowywaniu swoich 
strategii i programów służących 
określeniu najwłaściwszych działań 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zwracać szczególną uwagę na zasadnicze 
cechy terytorialne, strukturalne i 
instytucjonalne takie jak dostępność 
danego regionu, wzorce zatrudnienia i 
mobilność pracowników; powiązania 
między obszarami wiejskimi i miejskimi; 
wzajemne zależności na szczeblu 
lokalnym między różnymi sektorami; 
dziedzictwo kulturowe; starzenie się i 
przemiany demograficzne itp.
1.6.4 Państwa członkowskie i regiony 
muszą poddawać analizie zasadnicze 
wyzwania społeczne, wobec jakich stają. 
W odpowiedzi na te wyzwania muszą one 
również wziąć pod uwagę szczególne 
aspekty dobrobytu swoich obywateli, na 
które chciałyby wpłynąć oraz które 
chciałyby wzmocnić za pośrednictwem 
polityki, a także to, w jaki sposób należy 
kształtować i realizować politykę w 
kontekście danego państwa 
członkowskiego lub regionu.
1.6.5 W celu zachęcania do tworzenia 
dobrej polityki dopasowanej do 
szczególnych potrzeb regionalnych 
państwa członkowskie i regiony muszą 
dalej rozwijać zintegrowane podejście 
terytorialne do kształtowania i 
realizowania polityki. Metoda 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej 
powinna być głównym narzędziem 
służącym osiągnięciu zrównoważonego, 
trwałego rozwoju oraz umożliwiającym 
wspieranie zatrudnienia, włączenia 
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społecznego i dobrobytu, z 
uwzględnieniem właściwych aspektów 
kontekstowych, lecz w oparciu o 
następujące główne elementy:
a) ocenę potencjału i zdolności danego 
regionu w zakresie realizacji strategii 
„Europa 2020”;
b) ocenę wyzwań rozwojowych stojących 
przed danym regionem i jego zdolności do 
podjęcia tych wyzwań;
c) rozważenie odpowiedniego zasięgu i 
kontekstu terytorialnego na potrzeby 
kształtowania i realizacji polityki zgodnie 
z zasadą pomocniczości;
d) łączenie jednego lub kilku 
komplementarnych priorytetów 
inwestycyjnych z różnych celów 
tematycznych w jednej osi priorytetowej 
lub w ramach jednego programu;
e) wypracowanie rozwiązań z zakresu 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
niezbędnych do zapewnienia efektywnej 
realizacji polityki;
f) dobór odpowiednich wskaźników 
rezultatu służących do monitorowania i 
oceny polityki.

2. Synergie i koordynacja funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów z 
instrumentami innych strategii 
politycznych UE

2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Aby uzyskać optymalne wyniki w 
zakresie trwałego wzrostu gospodarczego i 
trwałego rozwoju, należy skoordynować 
wszystkie unijne strategie polityczne i 
powiązane instrumenty, które odgrywają 
pewną rolę w zapewnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz bardziej zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego w UE. Musi to również 
znaleźć odzwierciedlenie w lepszej 
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koordynacji budżetu Unii oraz budżetów 
państw członkowskich i regionów w 
kontekście finansowania wspólnych 
priorytetów politycznych, jak również w 
ściślejszej współpracy wertykalnej między 
UE a podmiotami krajowymi i 
regionalnymi.
2.1.2 Synergie i koordynacja nie zakładają 
uniwersalnych rozwiązań. W związku z 
tym należy przeprowadzić bardziej 
szczegółową analizę oddziaływania 
unijnych strategii politycznych w 
regionach oraz ich wpływu na spójność, 
tak aby rozwijać efektywne synergie oraz 
określać i promować najwłaściwsze na 
szczeblu europejskim środki wspierające 
inwestycje lokalne i regionalne.
2.1.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą zapewnić spójność działań 
wspieranych przez fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów oraz celów innych 
strategii politycznych UE na etapie 
programowania i realizacji. W tym celu 
muszą dążyć do:
a) określenia i wykorzystania 
komplementarności między różnymi 
instrumentami unijnymi na szczeblu 
krajowym i regionalnym, zarówno na 
etapie planowania, jak i podczas 
wdrażania.
b) optymalizacji istniejących struktur i, w 
stosownych przypadkach, utworzenia 
nowych struktur ułatwiających 
strategiczne ustalanie priorytetów 
dotyczących poszczególnych instrumentów 
i struktur współpracy na szczeblu 
krajowym, unikania powielenia działań 
oraz określenia obszarów, w których 
potrzebne jest dodatkowe wsparcie 
finansowe.
c) pełnego wykorzystania możliwości 
łączenia wsparcia w ramach różnych 
instrumentów wspierających poszczególne 
operacje oraz ścisłej współpracy z 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
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wdrażanie innych instrumentów 
krajowych zapewniających beneficjentom 
spójne i sprawne możliwości 
finansowania.

2.2 Program „Horyzont 2020”
2.2.1 Kluczowe znaczenie ma 
wzmocnienie synergii i 
komplementarności między polityką 
spójności i programem „Horyzont 2020” 
przy jednoczesnym ustanowieniu jasnego 
podziału obszarów interwencji między 
nimi.
2.2.2 W szczególności państwa 
członkowskie i regiony muszą opracować 
krajową lub regionalną strategię badań i 
innowacji (B&I) na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, zgodnie z krajowym 
programem reform. Strategie te należy 
opracowywać w ramach ścisłej 
współpracy krajowych i regionalnych 
instytucji zarządzających oraz organów 
bezpośrednio zajmujących się realizacją 
programu „Horyzont 2020”, angażując 
jednocześnie takie zainteresowane strony 
jak uniwersytety i instytucje szkolnictwa 
wyższego, lokalny przemysł i partnerzy 
społeczni. Te strategie innowacji muszą 
uwzględniać zarówno działania oddolne, 
jak i odgórne ukierunkowane na program 
„Horyzont 2020” i wynikające z tego 
programu.
2.2.3 Działania oddolne mające na celu 
przygotowanie podmiotów regionalnych 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
do udziału w projektach „Horyzont 2020” 
(„schody do doskonałości”) będą 
opracowywane poprzez budowanie 
potencjału. Komunikację i współpracę 
między krajowymi punktami 
kontaktowymi funkcjonującymi w ramach 
programu „Horyzont 2020” i instytucjami 
zarządzającymi funduszami objętymi 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów należy wzmocnić, w 
szczególności w odniesieniu do projektów 
„Horyzont 2020” umieszczonych na 
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krótkiej liście, które nie otrzymały 
wsparcia finansowego ze względu na brak 
środków.
2.2.4 Działania odgórne muszą zapewniać 
środki eksploatacji i rozpowszechniania 
na rynku wyników B&I uzyskanych w 
ramach programu „Horyzont 2020”, i 
mogą obejmować: zakłady pilotażowe i 
obiekty demonstracyjne, weryfikację 
koncepcji i finansowanie na wczesnym 
etapie, inkubatory, badania stosowane, 
szczególne możliwości w zakresie 
transferu przemysłowego i 
technologicznego oraz wsparcie klastrów.
2.2.5 Władzom krajowym i regionalnym 
należy zapewniać wspólne wsparcie na 
rzecz projektowania i realizacji takich 
strategii innowacji. Może ono obejmować: 
wsparcie mające na celu identyfikację 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury w dziedzinie badań i 
innowacji (B&I) mającej znaczenie 
europejskie, promowanie współpracy 
międzynarodowej, wsparcie metodyczne w 
formie wzajemnych ocen, wymianę 
dobrych praktyk oraz szkolenia 
organizowane w regionach.
2.2.6 Państwa członkowskie i regiony 
powinny rozważyć przedsięwzięcie 
następujących dodatkowych środków 
ukierunkowanych na uwolnienie swojego 
potencjału w zakresie doskonałości i 
innowacji, w sposób uzupełniający oraz 
tworzący synergie z programem 
„Horyzont 2020”:
a) powiązanie powstających centrów 
doskonałości i innowacyjnych regionów w 
słabiej rozwiniętych państwach 
członkowskich z wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy;
b) tworzenie powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawanie wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach;
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c) ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich; 
oraz
d) ułatwienie dostępu do 
międzynarodowych sieci doskonałym 
naukowcom i innowatorom.

2.3 Program LIFE
2.3.1 W miarę możliwości należy 
wykorzystywać synergie z unijnymi 
instrumentami politycznymi (zarówno 
instrumentami finansowymi, jak i 
niefinansowymi) służącymi łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu, ochronie 
środowiska i efektywnemu 
gospodarowaniu zasobów.
2.3.2 Ponieważ programy przyczynią się 
do osiągnięcia celów trwałego wzrostu 
gospodarczego poprzez silniejsze 
ukierunkowanie tematyczne oraz 
wzmocnienie zasady zrównoważonego 
rozwoju, synergie, o których mowa w pkt 
2.3.1, są właściwe dla regulacyjnych ram 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
2.3.3 Należy tworzyć synergie z 
programem LIFE, a w szczególności ze 
zintegrowanymi projektami w dziedzinie 
środowiska naturalnego (zwłaszcza usług 
ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej), wody, odpadów, powietrza, 
łagodzenia zmiany klimatu oraz 
dostosowania do zmiany klimatu. 
Koordynację z programem LIFE należy 
zapewnić poprzez wsparcie realizacji 
projektów, które mają charakter 
uzupełniający, oraz poprzez promowanie 
stosowania rozwiązań, metod i podejść 
sprawdzonych w programie LIFE.
2.3.4 Wykorzystanie ocen oddziaływania 
na środowisko (OOŚ), ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój, strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko (SEA) 



AM\906345PL.doc 47/109 PE491.157v02-00

PL

oraz innych właściwych instrumentów 
należy promować w celu uwzględnienia
utraty różnorodności biologicznej oraz 
skutków zmiany klimatu podczas 
planowania terytorialnego (w tym 
opracowywania strategii 
makroregionalnych) oraz podejmowania 
decyzji o znaczeniu regionalnym i 
lokalnym.
2.3.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą promować zieloną infrastrukturę, 
ekoinnowacje i wdrażanie innowacyjnych 
technologii w celu zwiększenia 
ekologiczności gospodarki.
2.3.6 Budowanie potencjału jest 
warunkiem wstępnym podjęcia tych 
działań oraz musi służyć zwiększeniu 
możliwości i rozwojowi umiejętności 
zarówno lokalnych, jak i regionalnych 
organów i partnerów.
2.3.7 Zważywszy na to, że wyzwania 
środowiskowe przekraczają granice 
administracyjne, niezwykle istotną rolę 
odgrywa współpraca transgraniczna, 
międzyregionalna i transnarodowa między 
organami europejskimi, krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi w zakresie 
ochrony różnorodności biologicznej i 
zasobów naturalnych w regionach. Lepsze 
wykorzystanie potencjału współpracy 
terytorialnej oraz wymiany informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk znacznie 
przyczyniłoby się do osiągnięcia celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem.
2.3.8 Poza tym finansowanie z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów należy 
skoordynować ze wsparciem w ramach 
programu NER 300, który przewiduje 
wykorzystanie dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji w ramach 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.1

                                               
1 Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/UE: Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca 
kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu 
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2.4 „ERASMUS dla wszystkich”
2.4.1 Synergie między funduszami 
objętymi zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów i 
programem „Erasmus dla wszystkich” 
należy zwiększyć w celu maksymalizacji 
skuteczności opracowanych narzędzi oraz 
wpływu społecznego i gospodarczego 
inwestycji w ludzi. 
2.4.2 Korzyści z takich 
zsynchronizowanych inwestycji, które 
przyczynią się do zwiększenia wzrostu i 
dobrobytu, odniosą przede wszystkim 
zarówno osoby indywidualne, jak i całe 
społeczeństwo, co zapewni lepsze 
zrozumienie międzykulturowe, dostęp do 
szerokiej gamy działań edukacyjno-
szkoleniowych, zarówno formalnych, jak i 
nieformalnych, oraz stymulację inicjatyw 
młodzieżowych i działań obywatelskich 
skierowanych do wszystkich pokoleń. 
2.4.3 Nowy, zaproponowany przez 
Komisję program edukacyjny „Erasmus 
dla wszystkich” wspiera głównie projekty 
transnarodowe, podczas gdy polityka 
spójności ma wyraźniejszy wymiar 
regionalny i krajowy. 
2.4.4 Państwa członkowskie i regiony 
zachęca się do testowania narzędzi i 
metod wynikających ze współpracy 
transnarodowej za pośrednictwem 
programu „Erasmus dla wszystkich” i do 
wdrożenia ich następnie na swoich 
obszarach za pośrednictwem funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów.
2.4.5 Komisja i państwa członkowskie 
muszą zapewnić skuteczną koordynację 
między polityką spójności i programem 
„Erasmus dla wszystkich” poprzez 
wyraźne rozróżnienie rodzajów inwestycji 

                                                                                                                                                  
bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w 
zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/670/UE) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32–46.
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i wspieranych grup docelowych.
2.4.6 Wsparcie w ramach programu 
„Erasmus dla wszystkich” powinno 
koncentrować się na projektach 
transnarodowych, w tym na mobilności 
studentów, młodzieży i pracowników; na 
partnerstwach strategicznych między 
organizacjami i instytucjami w całej 
Europie oraz na działaniach 
wspierających kształtowanie i wdrażanie 
polityki. 
2.4.7 Do głównych priorytetowych celów 
inwestycyjnych w zakresie polityki 
spójności zalicza się: edukację (wsparcie 
rozwoju infrastruktury przedszkolnej oraz 
infrastruktury szkół podstawowych, 
średnich i wyższych), szkolenia na rynku 
pracy (w celu zapewnienia możliwości 
wsparcia wszystkich osób dorosłych 
szukających pracy lub zmieniających 
ścieżkę kariery, tak jak w przypadku 
programu cząstkowego Leonardo da Vinci 
PLM (Ludzie na Rynku Pracy)) oraz 
ogółem kształcenie dorosłych.
2.4.8 Ponadto lepsze wyniki będzie można 
osiągnąć poprzez przeznaczenie większej 
ilości środków na mobilność i działania 
uwzględniające najlepsze praktyki i 
projekty innowacji opracowane na 
szczeblu UE w ramach nowego programu 
na rzecz edukacji, młodzieży i sportu, 
zapewniając faktyczną, przejrzystą i łatwo 
dostępną komunikację z obywatelami na 
szczeblu unijnym, krajowym i 
regionalnym.

2.5 Program na rzecz przemian i 
innowacji społecznych
2.5.1 Należy zwiększyć synergie pomiędzy 
funduszami objętymi zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i Programem UE na rzecz 
przemian i innowacji społecznych, tak aby 
przyczynić się do realizacji strategii 
„Europa 2020”, jej najważniejszych 
celów, inicjatyw przewodnich, 
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zintegrowanych wytycznych i inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży” poprzez udzielenie 
wsparcia finansowego na rzecz 
upowszechniania wysokiego poziomu 
wysokiej jakości trwałego zatrudnienia, 
zapewnienia odpowiedniej i godziwej 
ochrony socjalnej, zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, 
poprawy warunków pracy oraz sytuacji na 
rynku pracy i sytuacji edukacyjnej 
młodych ludzi.
2.5.2 Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia spójność i 
komplementarność działań realizowanych 
w ramach funduszy strukturalnych, a 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, z 
innymi działaniami Unii w takich 
obszarach jak dialog społeczny, wymiar 
sprawiedliwości i prawa podstawowe, 
równe szanse, edukacja, kształcenie 
zawodowe, ochrona praw i dobra dzieci 
oraz polityka dotycząca młodzieży, 
polityka migracyjna, badania i innowacje, 
przedsiębiorczość, zdrowie, warunki 
pracy, rozszerzenie i stosunki zewnętrzne 
oraz ogólna polityka gospodarcza.
2.5.3 W regionach przygranicznych 
partnerstwa transgraniczne EURES 
odgrywają ważną rolę w tworzeniu 
prawdziwego europejskiego rynku pracy. 
Partnerstwa transgraniczne EURES 
powinny być zatem w dalszym ciągu 
wspierane za pośrednictwem 
horyzontalnych działań Unii, które można 
by uzupełnić zasobami krajowymi lub 
EFS.
2.5.4 W celu zapewnienia 
komplementarności działania 
podejmowane w ramach programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
powinny być ściśle skoordynowane z 
działaniami podejmowanymi w ramach 
polityki spójności. Państwa członkowskie 
powinny skoordynować odpowiednie 
działania finansowane z funduszy 
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objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, a zwłaszcza z EFS i 
EFRR, z działaniami realizowanymi w 
ramach osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej Programu 
na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, które to działania mają na 
celu zwiększenie dostępu do 
mikrofinansowania oraz jego dostępności 
dla osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, lub osób 
mających trudności z wejściem lub z 
powrotem na rynek pracy, a także osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz osób słabszych znajdujących się w 
gorszej sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnego rynku kredytowego i osób, 
które są skłonne założyć lub dalej rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
jak również dla mikroprzedsiębiorstw, w 
szczególności w gospodarce społecznej, 
oraz mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających osoby znajdujące się w 
niekorzystnym położeniu na rynku pracy.
2.5.5 Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego oś inicjatywy na rzecz 
młodzieży, realizowanej w ramach 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, wspiera działania 
skierowane do osób poniżej 25. roku 
życia, między innymi działania mające na 
celu zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki, w szczególności w 
formie reintegracji poprzez szkolenia, jak 
również rozwijanie umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, zbliżenie 
środowisk pracy, kształcenia i szkolenia, 
wspieranie pierwszych doświadczeń 
zawodowych i zdobywania kwalifikacji w 
trakcie pracy, aby dać młodym ludziom 
szansę na zdobycie niezbędnych 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego, jak również, aby zapewnić 
im wysokiej jakości staże i praktyki 
zawodowe oraz ułatwić im dostęp do 
rynku pracy. W celu wzmocnienia tych 
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działań państwaczłonkowskie i regiony 
powinny opracować odpowiednie 
działania w ramach programów 
podlegających funduszom objętym 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

2.6 Instrument „Łącząc Europę” i sieci 
transeuropejskie (TEN) oraz sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne
2.6.1 Aby zmaksymalizować europejską 
wartość dodaną, EFRR i Fundusz 
Spójności, sieci transeuropejskie oraz 
instrument „Łącząc Europę” należy 
planować w ścisłej współpracy, tak aby 
zapewnić optymalne powiązania między 
różnymi rodzajami infrastruktury (w 
obszarze transportu, energetyki i 
telekomunikacji) na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej 
Unii. W przypadku projektów 
realizowanych w wymiarze europejskim 
lub jednolitego rynku, a w szczególności 
tych dotyczących priorytetowych sieci 
transportowych, energetycznych i 
cyfrowych, należy zapewnić maksymalną 
dźwignię finansową.
2.6.2 Tak jak infrastruktura krajowa musi 
być planowana w sposób spójny, przy 
uwzględnieniu rozwoju unijnych połączeń 
transgranicznych, jak i poprzez rozwój 
połączeń regionalnych w ramach danego 
państwa członkowskiego, plany muszą 
bazować na rzeczywistym i 
przewidywanym zapotrzebowaniu na 
transport, a także określać brakujące 
połączenia i wąskie gardła. W ramach 
inwestycji w połączenia między regionami 
a siecią kompleksową oraz bazową 
transeuropejską siecią transportową 
(TEN-T) sieci infrastruktury 
transportowej należy dopilnować, by z 
możliwości, jakie stwarzają główne sieci, 
korzystały obszary miejskie i wiejskie.
2.6.3 Nadawanie priorytetów inwestycjom, 
których oddziaływanie wykracza poza 
granice danego państwa członkowskiego, 
należy koordynować w ramach 
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planowania TEN-T, tak aby finansowane 
z EFRR i Funduszu Spójności inwestycje 
w infrastrukturę transportową były w 
pełni zgodne z wytycznymi TEN-T, w 
których wskazuje się na unijne priorytety 
w dziedzinie transportu, w tym na: 
sprostanie wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu, przyszły rozwój 
zintegrowanej sieci TEN-T oraz koncepcję 
wielomodalnego korytarza.
2.6.4 W białej księdze Komisji w sprawie 
transportu1określono wizję 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportowego oraz 
podkreślono, że w sektorze transportu 
niezbędna jest znacząca redukcja emisji 
gazów cieplarnianych. W odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oznacza to skoncentrowanie się 
na zrównoważonych formach transportu 
oraz inwestowanie w obszary oferujące 
największą europejską wartość dodaną, 
na przykład w sieci transeuropejskie. Po 
zdefiniowaniu inwestycji należy nadać im 
priorytet odpowiednio do ich wkładu w 
mobilność, zrównoważony rozwój, 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
oraz tworzenie jednolitego europejskiego 
obszaru transportu.
2.6.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą skoncentrować inwestycje na 
budowie nowej infrastruktury i 
zwiększaniu przepustowości istniejącej 
infrastruktury w oparciu o zasadniczą 
modernizację.
2.6.6 W przypadku transportu morskiego 
porty należy rozbudowywać jako 
efektywne punkty wejścia i wyjścia w 
ramach pełnej integracji infrastruktury 
lądowej. Należy nadać priorytet 
przedsięwzięciom z zakresu dostępu do 
portów i połączeń śródlądowych. 
Rozbudowa śródlądowych dróg wodnych 

                                               
1„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu” COM(2011) 144 final.
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musi zwiększać ich wkład na rzecz 
zrównoważonych europejskich sieci 
transportu towarowego.
2.6.7 Należy przede wszystkim dążyć do 
komplementarności inwestycji 
infrastrukturalnych finansowanych przez 
EFRR, Fundusz Spójności, w ramach 
zarządzania dzielonego oraz instrumentu 
„Łącząc Europę”, który jest bezpośrednio 
zarządzanym narzędziem o 
konkurencyjnej procedurze selekcji 
projektów. W ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” będą finansowane 
projekty dotyczące sieci bazowej 
(najważniejszych pod względem 
strategicznym elementów sieci 
kompleksowej), które odznaczają się 
największą europejską wartością dodaną i 
w odniesieniu do TEN-T wydają się 
najbardziej złożone pod względem 
realizacji: brakujące ogniwa 
transgraniczne, najważniejsze wąskie 
gardła i węzły multimodalne. Fundusz 
Spójności skoncentruje się na największej 
europejskiej wartości dodanej projektów 
dotyczących sieci transportowych, 
wspierając infrastrukturę TEN-T zarówno 
w odniesieniu do sieci bazowej, jak i 
kompleksowej.
2.6.8 Przy pomocy Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych zostanie też 
stworzona infrastruktura lokalna i 
regionalna oraz połączenia z 
priorytetowymi sieciami unijnymi w 
obszarze energetyki i telekomunikacji.
2.6.9 Instrument „Łącząc Europę” jest 
uzupełnieniem Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych, ponieważ 
przyczynia się do osiągnięcia celów w 
zakresie regionalnego i lokalnego rozwoju 
infrastruktury, oraz ma na celu 
wniesienie maksymalnej wartości dodanej 
na rzecz funkcjonalnego zintegrowanego 
jednolitego rynku oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
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2.7 Instrument Pomocy Przedakcesynej 
(IPA), Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa (ENPI), Europejski Fundusz 
Rozwoju (EFR)
2.7.1 Aby zwiększyć skuteczność realizacji 
wielorakich celów politycznych Unii, 
należy poszukiwać możliwości zwiększenia 
synergii między instrumentami 
zewnętrznymi i polityką spójności. W 
szczególności synergie i 
komplementarność muszą opierać się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju,
Instrumencie Pomocy Przedakcesyjnej 
oraz na Europejskim Instrumencie 
Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2.7.2 Należy czerpać korzyści z większej 
integracji terytorialnej, synergii między 
działaniami z zakresu współpracy 
terytorialnej prowadzonymi w ramach 
polityki spójności oraz Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
Największy potencjał tworzenia 
komplementarności tych instrumentów 
występuje w przypadku działań 
prowadzonych w ramach współpracy 
transgranicznej. Państwa członkowskie i 
regiony muszą zatem dopilnować, by 
tworzono powiązania między 
prowadzonymi już działaniami a nowymi 
europejskimi ugrupowaniami współpracy 
terytorialnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem koordynacji i 
sprawdzonych rozwiązań.

3. Mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów

3.1 Państwa członkowskie i regiony muszą 
dopilnować, by działania finansowane 
przez fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów tworzyły synergie oraz by 
racjonalizacja prowadziła do faktycznego 
zmniejszenia kosztów i obciążeń 
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administracyjnych.
3.2 Ministerstwa i instytucje zarządzające 
odpowiedzialne za wdrażanie funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów muszą ze 
sobą ściśle współpracować podczas 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny umowy 
partnerskiej i programów. W 
szczególności muszą one:
a) określić obszary działania, na których 
możliwe jest łączenie funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów w sposób wzajemnie 
się uzupełniający, w celu realizacji 
jednego lub więcej celów tematycznych 
określonych w niniejszym rozporządzeniu;
b) promować angażowanie przez 
instytucje zarządzające odpowiedzialne za 
jeden z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów innych instytucji 
zarządzających i właściwych ministerstw 
w opracowywanie programów wsparcia w 
celu zapewnienia synergii i unikania 
powielania działań, a także promować 
podejście wielofunduszowe;
c) ustanowić wspólne komitety 
monitorujące programy służące 
wdrożeniu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oraz opracować inne wspólne 
uzgodnienia dotyczące zarządzania i 
kontroli w celu ułatwienia koordynacji 
pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi 
za wdrażanie funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów;
d) stosować wspólne rozwiązania w 
zakresie e-rządzenia skierowane do 
wnioskodawców i beneficjentów, jak 
również korzystać z pojedynczych 
punktów kontaktowych, w których można 
zasięgnąć porady dotyczącej możliwości 
wsparcia dostępnych w ramach 
poszczególnych funduszy objętych 
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zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.

4. Priorytety w zakresie koordynacji 
terytorialnej (transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej)

4.1 Ogromny potencjał w zakresie 
rozwoju, tworzenia miejsc pracy i 
spójności w wymiarze regionalnym leży 
we współpracy, która wykracza poza 
granice administracyjne i stara się 
przezwyciężać granice naturalne. Często 
najskuteczniejsza jest współpraca, która 
opiera się na wspólnych potrzebach 
występujących na wspólnym terytorium.
4.2 Współpraca transgraniczna jest 
efektem zrozumienia, iż wiele wyzwań nie 
zatrzymuje się na granicach 
administracyjnych. Skuteczna reakcja 
wymaga wspólnych działań oraz dzielenia 
się wiedzą na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. 
4.3 Ponadto ukryty potencjał regionów 
przygranicznych można uwolnić za 
pomocą środków wsparcia na szczeblu 
lokalnym.
4.4 Obie istniejące strategie 
makroregionalne utorowały drogę 
wspólnemu działaniu zainteresowanych 
stron na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. Strategie te zwiększyły 
zrozumienie konieczności współpracy w 
celu przezwyciężenia problemów, których 
państwa członkowskie nie są w stanie 
rozwiązać w pojedynkę, takich jak 
oczyszczanie Morza Bałtyckiego czy 
Dunaju. Strategie makroregionalne oraz 
inne formy współpracy terytorialnej 
można wspierać zarówno za 
pośrednictwem EFRR, jak i EFS, a 
konkretne warunki wsparcia realizacji 
strategii makroregionalnych należy zatem 
określić w programach.
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4.5 Przezwyciężenie przeszkód musi być 
częścią procesu programowania funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów – cele 
istniejących strategii makroregionalnych 
muszą znaleźć odzwierciedlenie w analizie 
potrzeb oraz w celach odpowiednich 
programów operacyjnych, począwszy od 
etapu planowania. Strategie te nie spełnią 
swojej roli, chyba że cele strategii 
makroregionalnych będą stanowić część 
procesu planowania strategicznego w 
ramach programów polityki spójności w 
danych regionach i państwach 
członkowskich.
4.6 Państwa członkowskie i regiony muszą 
jednocześnie zapewnić, że programy 
współpracy terytorialnej przyczynią się do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”. Państwa członkowskie i regiony 
mogą zatem wesprzeć współpracę, jak 
również mogą testować, pilotować i 
wprowadzać nowe rozwiązania w celu 
dopilnowania, by współpraca była 
zorganizowana w sposób wspierający 
osiągnięcie szerzej zakrojonych celów 
politycznych. W stosownych przypadkach 
współpracę terytorialną należy 
wykorzystywać do stworzenia platformy 
współpracy decydentów z różnych państw, 
w ramach której możliwe byłoby 
poszukiwanie rozwiązań wspólnych 
problemów.
4.7 Państwa członkowskie i regiony muszą 
postrzegać programy współpracy 
terytorialnej przede wszystkim jako 
użyteczne narzędzia służące pokonywaniu 
przeszkód we współpracy, co z kolei 
pomoże wesprzeć realizację celów polityki 
krajowej i regionalnej o oddziaływaniu 
wykraczającym poza ramy programu.
(W całym tekście załącznika formę 
„musieć” należy zastąpić formą „należy”, 
za wyjątkiem odniesień do partnerstwa 
zgodnie z art. 5, w przypadku których 
należy użyć formy czasu teraźniejszego 
odpowiedniego czasownika rozumianej 
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jako nakaz.)

Or. en

Poprawka 536
Sergio Gutiérrez Prieto
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -I
Wspólne ramy strategiczne

Celem tych ram jest, zgodnie z art. 10, 
koordynacja, integracja i zrównoważenie 
celów różnych strategii politycznych w
określonych kontekstach regionalnych, a 
w szczególności koordynacja i 
zrównoważenie priorytetów 
inwestycyjnych z celami tematycznymi 
określonymi w art. 9.

1. Horyzontalne zasady i wyzwania 
przekrojowe

1.1 Partnerstwo i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów 
1.1.1 Zasada wielopoziomowego 
sprawowania rządów wymaga podjęcia 
skoordynowanych działań zgodnie z 
zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności oraz partnerstwa. Musi 
ona przyjąć również formę współpracy 
operacyjnej i zinstytucjonalizowanej, w 
szczególności w odniesieniu do 
opracowywania i wdrażania unijnych 
strategii politycznych. Wyraźne 
odniesienie do zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu, stanowi 
wzmocnienie tej zasady i oferuje wartość 
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dodaną dla samej polityki spójności.
1.1.2 Aby ułatwić osiągnięcie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz realizację celów Unii w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
należy zapewnić przestrzeganie zasady 
wielopoziomowego sprawowania rządów.
1.1.3 Aby zapewnić skuteczne 
wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
prowadzić następujące działania:
a) realizować partnerstwo zgodnie z 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 5; 
b) ustanowić mechanizmy koordynacji 
między różnymi poziomami sprawowania 
rządów zgodnie z właściwymi systemami 
uprawnień konstytucyjnych;
c) regularnie składać sprawozdania z 
realizacji partnerstwa.

1.1.4 Na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów partnerstwo musi być 
zorganizowane w sposób umożliwiający 
bezpośrednie zaangażowanie władz 
regionalnych i lokalnych w 
przygotowywanie umów partnerskich i 
programów oraz w przygotowywanie, 
realizację, monitorowanie i ocenę tych 
programów. Partnerzy społeczni i 
gospodarczy, inne organy publiczne oraz 
podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe i organy odpowiedzialne za 
promowanie równości i niedyskryminacji, 
również muszą zostać włączeni w celu 
zapewnienia przestrzegania zasady 
partnerstwa na wszystkich etapach 
realizacji polityki.

1.2 Zrównoważony rozwój
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1.2.1 Zasada zrównoważonego rozwoju 
określona w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Traktatu UE) odnosi się do 
koncepcji postępu, zgodnie z którą aspekty 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
należy ze sobą połączyć w dążeniu do 
zapewnienia dobrobytu i lepszej jakości 
życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.
1.2.2 Aspekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz zasada 
„zanieczyszczający płaci” muszą stanowić 
zatem integralną część każdego planu, 
począwszy od jego opracowania i 
realizacji, aż po jego monitorowanie i 
ocenę. Odstępstwa od zasady 
„zanieczyszczający płaci” można 
dopuszczać tylko w wyjątkowych 
przypadkach i pod warunkiem, że 
zastosowano środki łagodzące.
1.2.3 Aby zmierzyć się ze złożonymi 
wyzwaniami, w których obliczu stoją, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zastosować wszystkie dostępne 
instrumenty polityki UE. Zwłaszcza w 
kontekście zwalczania skutków zmiany 
klimatu środki należy skoncentrować na 
działaniach zapobiegawczych i 
działaniach łagodzących skutki. Wszelkie 
nowe inwestycje dokonywane w ramach 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą odznaczać się 
odpowiednią odpornością na 
oddziaływanie zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych.
1.2.4 Należy kontynuować realizację 
istotnych inwestycji w infrastrukturę 
państw członkowskich i regionów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, aby 
spełnić wymogi określone w ramowej 
dyrektywie wodnej1i w innych właściwych 
dyrektywach. Rozwiązania technologiczne 
ukierunkowane na wniesienie wkładu w 
zrównoważone działania już istnieją, a 
także opracowywane są nowe tego rodzaju 

                                               
1Dz.U. … Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
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rozwiązania, w związku z czym należy 
kontynuować wsparcie badań w tej 
dziedzinie w ramach EFRR. Takie 
wsparcie musi być ukierunkowane na 
uzupełnianie działań wchodzących w 
zakres programu „Horyzont 2020”. 
Finansowanie działań z zakresu 
różnorodności biologicznej można 
udostępniać za pośrednictwem EFRROW 
i EFMR. EFRROW można również 
wykorzystywać do wsparcia osób 
gospodarujących gruntami w przypadku 
gdy obowiązkowe wymogi środowiskowe 
prowadzą do strat na danym obszarze.
1.2.5 Realizacja zrównoważonego rozwoju 
nie może mieć charakteru ćwiczenia 
technicznego. W celu zapewnienia, że cel 
ten zostanie uwzględniony w działaniu 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, instytucje zarządzające muszą 
w sposób należyty i spójny uwzględniać 
ten cel w całym cyklu życia programu oraz 
muszą przyjąć aktywniejsze podejście do 
ograniczenia szkodliwych dla środowiska 
skutków interwencji m.in. poprzez 
podjęcie następujących działań:
a) ukierunkowanie inwestycji na 
rozwiązania najbardziej efektywne pod 
względem zasobów;
b) dokładne rozważenie konieczności 
inwestowania w sytuacji, w której 
inwestycje te mogą mieć znaczący 
niekorzystny wpływ na środowisko;
c) przyjęcie perspektywy długoterminowej 
przy porównywaniu kosztów „cyklu życia” 
alternatywnych metod inwestycji;
d) częstsze zastosowanie zielonych 
zamówień publicznych.

1.3 Promowanie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji
1.3.1 Państwa członkowskie i regiony 
muszą zwiększyć wysiłki na rzecz 
wyeliminowania nierówności i 
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promowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn, a także zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną na wszystkich 
etapach wdrażania funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.
1.3.2 Państwa członkowskie i regiony 
muszą dążyć do osiągnięcia celu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
muszą podjąć odpowiednie kroki mające 
na celu uniknięcie wszelkiej 
dyskryminacji podczas przygotowywania, 
realizacji, monitorowania i oceny operacji 
objętych programami 
współfinansowanymi w ramach funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów, a także 
powinny jasno określić działania mające 
na celu uwzględnienie tej zasady w 
programach.
1.3.3 Większy udział kobiet w rynku pracy, 
zarówno w charakterze pracodawców, jak 
i pracowników, ożywiałby gospodarkę 
Unii. Uwolnienie potencjału takiego 
wzrostu aktywności poprzez podwyższenie 
wskaźnika zatrudnienia kobiet ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w obszarze 
zatrudnienia. Należy zatem w pełni podjąć 
kwestię przeszkód dla udziału kobiet w 
rynku pracy. Państwa członkowskie i 
regiony muszą dopilnować, by obok EFS, 
EFRR, Funduszu Spójności, EFMR i 
EFRROW finansować też działania 
promujące niezależność ekonomiczną 
kobiet, pomagające osiągnąć odpowiednią 
równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym oraz zwiększające szanse 
kobiet jako przedsiębiorców.
1.3.4 Monitorowanie i ocena programów 
pomoże zmierzyć wpływ oczekiwanego 
wkładu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na rzecz równouprawnienia 
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płci.

1.4 Dostępność
1.4.1 Wszystkie produkty i usługi objęte 
publiczną ofertą i współfinansowane z 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą być dostępne. W 
szczególności dostęp do środowiska 
architektonicznego, transportu oraz 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych ma zasadnicze 
znaczenie dla włączenia grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym osób niepełnosprawnych.
1.4.2 Zasadnicze znaczenie ma 
odpowiednie uwzględnienie potrzeb osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy. 
Zasady równego traktowania i 
niedyskryminacji są najważniejszymi 
elementami naszych praw podstawowych i 
wartości. Unijne przepisy 
antydyskryminacyjne znacząco zwiększyły 
poziom ochrony w całej UE, ale jeszcze 
nie osiągnięto równości w zatrudnieniu, w 
szczególności osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji.
1.4.3 Szczególną uwagę należy zwrócić na 
młode osoby bezrobotne, osoby starsze, 
osoby niepełnosprawne, migrantów, 
Romów, uchodźców i osób ubiegających 
się o azyl, osób bezdomnych i innych grup 
zagrożonych ubóstwem, tak aby umożliwić 
im większą integrację z rynkiem pracy i 
pełny udział w społeczeństwie.
1.4.4 Państwa członkowskie i regiony 
muszą kontynuować promowanie 
spójności społecznej na równi ze 
spójnością gospodarczą i terytorialną, we 
wszystkich regionach UE, jeżeli cele 
strategii „Europa 2020” mają zostać 
osiągnięte.

1.5 Demografia
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1.5.1 Dostosowanie się do zmian 
demograficznych to jedno z kluczowych 
wyzwań, wobec jakich państwa 
członkowskie i regiony staną w 
najbliższych dziesięcioleciach. Mniejsza 
liczba osób pracujących w połączeniu z 
większym odsetkiem emerytów będzie 
wywierać dodatkową presję na system 
opieki społecznej państw członkowskich, a 
tym samym na konkurencyjność 
gospodarczą Unii.
1.5.2 Zmiany demograficzne tworzą nowe 
wyzwania. Rozwój demograficzny należy 
analizować, badać i reagować na niego w 
szczególności na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, gdzie różne tendencje rozwoju 
są widoczne. Opracowując dopasowane 
strategie rozwiązywania problemów 
demograficznych i tworzenia możliwości 
rozwoju „srebrnej gospodarki”, państwa 
członkowskie i regiony muszą opierać się 
na funduszach objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
1.5.3 Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
dla osób starszych przyniesie liczne 
korzyści ludziom, społeczeństwu i 
budżetom publicznym. Państwa 
członkowskie i regiony muszą 
wykorzystywać fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów do podejmowania działań 
ułatwiających włączenie wszystkich grup 
wiekowych. Jak najlepsze wykorzystanie 
wszystkich istniejących zasobów ludzkich, 
w tym podejmowanie wysiłków mających 
na celu zwalczanie bezrobocia wśród 
młodych ludzi, odzwierciedla pilne 
zadania, jakie należy zrealizować przy 
wykorzystaniu funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, przyczyniając się do 
maksymalizacji potencjału całej populacji 
Unii. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki 
poprawie dostępu do minimalnego 
poziomu i minimalnej jakości edukacji 
oraz wzmocnieniu struktur wsparcia 
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socjalnego. Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną również służyłyby realizacji 
celu długiego życia zawodowego w 
dobrym zdrowiu w przypadku wszystkich 
obywateli Unii.
1.5.4 Przy opracowywaniu swoich 
programów państwa członkowskie i 
regiony muszą uwzględniać 
długookresowe wyzwania związane ze 
zmianami demograficznymi. W regionach 
najsilniej dotkniętych zmianami 
demograficznymi muszą one określać 
środki ukierunkowane na:
a) wsparcie odnowy pokoleń poprzez 
lepsze warunki dla rodzin i większą 
równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym;
b) zwiększanie zatrudnienia; zwiększanie 
produktywności i efektywności 
ekonomicznej poprzez inwestycje w 
edukację i badania naukowe;
c) adekwatność i jakość struktur 
edukacyjnych i wsparcia socjalnego; oraz

d) zapewnienie świadczenia powszechnej, 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej, w tym inwestycji w 
infrastrukturę.

1.6 Zatrudnienie
1.6.1 Państwa członkowskie i regiony 
powinny zapewnić promowanie wysokiego 
poziomu zatrudnienia zgodnie z art. 9 
TFUE. Państwa członkowskie i regiony 
muszą zapewnić jego uwzględnienie 
podczas przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny działań 
prowadzonych w ramach wszystkich 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, a także muszą 
zapewnić włączenie zdolności do 
zatrudnienia jako wiążącej zasady 
programów EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności.
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1.6.2 Aby zapewnić spójność społeczną, 
właściwe organy krajowe, regionalne, 
lokalne i inne muszą zaprezentować te 
projekty, które wywrą największy wpływ 
na tworzenie miejsc pracy. W ramach 
funduszy należy zwrócić szczególną 
uwagę na regiony i przedsięwzięcia 
podlegające procesom restrukturyzacji i 
relokacji.
1.6.3 Tworzenie wysokiej jakości miejsc 
pracy dla młodych ludzi w regionach 
odnotowujących wysoki poziom 
bezrobocia wśród młodych ludzi w 
porównaniu do średniej UE należy 
potraktować priorytetowo.

1.7 Ograniczanie ubóstwa i wykluczenie 
społeczne
1.7.1 Za priorytetowe należy uznać 
projekty łączące cele i strategie w zakresie 
zatrudnienia, lecz także zintegrowane 
podejścia oparte na aktywnym włączaniu, 
np. projekty mające na celu wzmocnienie 
solidarności międzypokoleniowej na 
szczeblu regionalnym i lokalnym lub 
przyczyniające się specjalnie do 
równouprawnienia płci i do aktywnego 
włączania grup znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, w tym ubogich 
pracujących.

1.8 Podejście zintegrowane
1.8.1 Zintegrowane podejście terytorialne 
ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej 
reakcji państw członkowskich i regionów 
na wyzwania, wobec których stoją. 
Wyzwania te są związane ze skutkami: 
globalizacji; problemów środowiskowych i 
energetycznych; problemów związanych 
ze starzeniem się oraz zmian 
demograficznych; transformacji 
technologicznej i wymogów innowacji; 
oraz nierówności dochodowej i segregacji 
społecznej. Złożony i współzależny 
charakter tych kwestii oznacza, że 
rozwiązania muszą być zintegrowane, 
wielosektorowe i wielowymiarowe, aby 
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okazały się skuteczne.
1.8.2 W tym kontekście fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów umożliwiają łączenie 
potencjału różnych funduszy UE w 
zintegrowane pakiety, które są 
dopasowane do specyficznych potrzeb 
lokalnych i regionalnych.
1.8.3 Na obszarach w najtrudniejszej 
sytuacji wykluczenie społeczne można 
zwalczać skutecznie wyłącznie w ramach 
całościowych, wielofunduszowych 
programów, których celem jest rozwój 
zasobów ludzkich wraz z jednoczesnym 
rozwojem infrastruktury społecznej. 
Zapewnienie synergii między EFS i EFRR 
ma zatem podstawowe znaczenie.
1.8.4 Przy opracowywaniu swoich 
strategii i programów służących 
określeniu najwłaściwszych działań 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zwracać szczególną uwagę na zasadnicze 
cechy terytorialne, strukturalne i 
instytucjonalne takie jak dostępność 
danego regionu, wzorce zatrudnienia i 
mobilność pracowników; powiązania 
między obszarami wiejskimi i miejskimi; 
wzajemne zależności na szczeblu 
lokalnym między różnymi sektorami; 
dziedzictwo kulturowe; starzenie się i 
przemiany demograficzne itd.
1.8.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą poddawać analizie zasadnicze 
wyzwania społeczne, wobec jakich stają. 
W odpowiedzi na te wyzwania muszą one 
również wziąć pod uwagę szczególne 
aspekty dobrobytu swoich obywateli, na 
które chciałyby wpłynąć oraz które 
chciałyby wzmocnić za pośrednictwem 
polityki, a także to, w jaki sposób należy 
kształtować i realizować politykę w 
kontekście danego państwa 
członkowskiego lub regionu.
1.8.6 W celu zachęcania do tworzenia 
dobrej polityki dopasowanej do 
szczególnych potrzeb regionalnych 
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państwa członkowskie i regiony muszą 
dalej rozwijać zintegrowane podejście 
terytorialne do kształtowania i 
realizowania polityki, biorąc pod uwagę 
istotne elementy kontekstowe, ale przede 
wszystkim opierając się na następujących 
głównych elementach:
a) ocenę potencjału i zdolności danego 
regionu w zakresie realizacji strategii 
„Europa 2020”;
b) ocenę wyzwań rozwojowych stojących 
przed danym regionem i jego zdolności do 
podjęcia tych wyzwań;
c) rozważenie odpowiedniego zasięgu i 
kontekstu terytorialnego na potrzeby 
kształtowania i realizacji polityki zgodnie 
z zasadą pomocniczości;
d) wypracowanie rozwiązań z zakresu 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
niezbędnych do zapewnienia efektywnej 
realizacji polityki;
e) dobór odpowiednich wskaźników 
rezultatu służących do monitorowania i 
oceny polityki.

2. Synergie i koordynacja funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów z 
instrumentami innych strategii 
politycznych UE

2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Aby uzyskać optymalne wyniki w 
zakresie trwałego wzrostu gospodarczego i 
trwałego rozwoju, należy skoordynować 
wszystkie unijne strategie polityczne i 
powiązane instrumenty, które odgrywają 
pewną rolę w zapewnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz bardziej zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego w UE. Musi to również 
znaleźć odzwierciedlenie w lepszej 
koordynacji budżetu Unii oraz budżetów 
państw członkowskich i regionów w 
kontekście finansowania wspólnych 
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priorytetów politycznych, jak również w 
ściślejszej współpracy wertykalnej między 
UE a podmiotami krajowymi i 
regionalnymi.
2.1.2 Synergie i koordynacja nie zakładają 
uniwersalnych rozwiązań. W związku z 
tym należy przeprowadzić bardziej 
szczegółową analizę oddziaływania 
unijnych strategii politycznych w 
regionach oraz ich wpływu na spójność, 
tak aby rozwijać efektywne synergie oraz 
określać i promować najwłaściwsze na 
szczeblu europejskim środki wspierające 
inwestycje lokalne i regionalne.
2.1.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą zapewnić spójność działań 
wspieranych przez fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów oraz celów innych 
strategii politycznych UE na etapie 
programowania i realizacji. W tym celu 
muszą dążyć do:
a) określenia i wykorzystania 
komplementarności między różnymi 
instrumentami unijnymi na szczeblu 
krajowym i regionalnym, zarówno na 
etapie planowania, jak i podczas 
wdrażania.
b) optymalizacji istniejących struktur i, w 
stosownych przypadkach, utworzenia 
nowych struktur ułatwiających 
strategiczne ustalanie priorytetów 
dotyczących poszczególnych instrumentów 
i struktur współpracy na szczeblu 
krajowym, unikania powielenia działań 
oraz określenia obszarów, w których 
potrzebne jest dodatkowe wsparcie 
finansowe.
c) pełnego wykorzystania możliwości 
łączenia wsparcia w ramach różnych 
instrumentów wspierających poszczególne 
operacje oraz ścisłej współpracy z 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie innych instrumentów
krajowych zapewniających beneficjentom 
spójne i sprawne możliwości 
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finansowania.

2.2 Program „Horyzont 2020”
2.2.1 Kluczowe znaczenie ma 
wzmocnienie synergii i 
komplementarności między polityką 
spójności i programem „Horyzont 2020” 
przy jednoczesnym ustanowieniu jasnego 
podziału obszarów interwencji między 
nimi.
2.2.2 W szczególności państwa 
członkowskie i regiony muszą opracować 
krajową lub regionalną strategię badań i 
innowacji (B&I) na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, zgodnie z krajowym 
programem reform. Strategie te należy 
opracowywać w ramach ścisłej 
współpracy krajowych i regionalnych 
instytucji zarządzających oraz organów 
bezpośrednio zajmujących się realizacją 
programu „Horyzont 2020”, angażując 
jednocześnie takie zainteresowane strony 
jak uniwersytety i instytucje szkolnictwa 
wyższego, lokalny przemysł i partnerzy 
społeczni. Te strategie innowacji muszą 
uwzględniać zarówno działania oddolne, 
jak i odgórne ukierunkowane na program 
„Horyzont 2020” i wynikające z tego 
programu.
2.2.3 Działania oddolne mające na celu 
przygotowanie podmiotów regionalnych 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
do udziału w projektach „Horyzont 2020” 
(„schody do doskonałości”) będą 
opracowywane poprzez budowanie 
potencjału. Komunikację i współpracę 
między krajowymi punktami 
kontaktowymi funkcjonującymi w ramach 
programu „Horyzont 2020” i instytucjami 
zarządzającymi funduszami objętymi 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów należy wzmocnić, w 
szczególności w odniesieniu do projektów 
„Horyzont 2020” umieszczonych na 
krótkiej liście, które nie otrzymały 
wsparcia finansowego ze względu na brak 
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środków.
2.2.4 Działania odgórne muszą zapewniać 
środki eksploatacji i rozpowszechniania 
na rynku wyników B&I uzyskanych w 
ramach programu „Horyzont 2020”, i 
mogą obejmować: zakłady pilotażowe i 
obiekty demonstracyjne, weryfikację 
koncepcji i finansowanie na wczesnym 
etapie, inkubatory, badania stosowane, 
szczególne możliwości w zakresie 
transferu przemysłowego i 
technologicznego oraz wsparcie klastrów.
2.2.5 Władzom krajowym i regionalnym 
należy zapewniać wspólne wsparcie na 
rzecz projektowania i realizacji takich 
strategii innowacji. Może ono obejmować: 
wsparcie mające na celu identyfikację 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury w dziedzinie badań i 
innowacji (B&I) mającej znaczenie 
europejskie, promowanie współpracy 
międzynarodowej, wsparcie metodyczne w 
formie wzajemnych ocen, wymianę 
dobrych praktyk oraz szkolenia 
organizowane w regionach.
2.2.6 Państwa członkowskie i regiony 
muszą rozważyć przedsięwzięcie 
następujących dodatkowych środków 
ukierunkowanych na uwolnienie swojego 
potencjału w zakresie doskonałości i 
innowacji, w sposób uzupełniający oraz 
tworzący synergie z programem 
„Horyzont 2020”:
a) powiązanie powstających centrów 
doskonałości i innowacyjnych regionów w 
słabiej rozwiniętych państwach 
członkowskich z wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy;
b) tworzenie powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawanie wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach;
c) ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich; 
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oraz
d) ułatwienie dostępu do 
międzynarodowych sieci doskonałym 
naukowcom i innowatorom.

2.3 Program LIFE
2.3.1 W miarę możliwości należy 
wykorzystywać synergie z unijnymi 
instrumentami politycznymi (zarówno 
instrumentami finansowymi, jak i 
niefinansowymi) służącymi łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu, ochronie 
środowiska i efektywnemu 
gospodarowaniu zasobów.
2.3.2 Ponieważ programy przyczynią się 
do osiągnięcia celów trwałego wzrostu 
gospodarczego poprzez silniejsze 
ukierunkowanie tematyczne oraz 
wzmocnienie zasady zrównoważonego 
rozwoju, synergie, o których mowa w pkt 
2.3.1, są właściwe dla regulacyjnych ram 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
2.3.3 Należy tworzyć synergie z 
programem LIFE, a w szczególności ze 
zintegrowanymi projektami w dziedzinie 
środowiska naturalnego (zwłaszcza usług 
ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej), wody, odpadów, powietrza, 
łagodzenia zmiany klimatu oraz 
dostosowania do zmiany klimatu. 
Koordynację z programem LIFE należy 
zapewnić poprzez wsparcie realizacji 
projektów, które mają charakter 
uzupełniający, oraz poprzez promowanie 
stosowania rozwiązań, metod i podejść 
sprawdzonych w programie LIFE.
2.3.4 Wykorzystanie ocen oddziaływania 
na środowisko (OOŚ), ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój, strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko (SEA) 
oraz innych właściwych instrumentów 
należy promować w celu uwzględnienia
utraty różnorodności biologicznej oraz 
skutków zmiany klimatu podczas 
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planowania terytorialnego (w tym 
opracowywania strategii 
makroregionalnych) oraz podejmowania 
decyzji o znaczeniu regionalnym i 
lokalnym.
2.3.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą promować zieloną infrastrukturę, 
ekoinnowacje i wdrażanie innowacyjnych 
technologii w celu zwiększenia 
ekologiczności gospodarki.
2.3.6 Budowanie potencjału jest 
warunkiem wstępnym podjęcia tych 
działań oraz musi służyć zwiększeniu 
możliwości i rozwojowi umiejętności 
zarówno lokalnych, jak i regionalnych 
organów i partnerów.
2.3.7 Zważywszy na to, że wyzwania 
środowiskowe przekraczają granice 
administracyjne, niezwykle istotną rolę 
odgrywa współpraca transgraniczna, 
międzyregionalna i transnarodowa między 
organami europejskimi, krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi w zakresie 
ochrony różnorodności biologicznej i 
zasobów naturalnych w regionach. Lepsze 
wykorzystanie potencjału współpracy 
terytorialnej oraz wymiany informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk znacznie 
przyczyniłoby się do osiągnięcia celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem.
2.3.8 Poza tym finansowanie z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów należy 
skoordynować ze wsparciem w ramach 
programu NER 300, który przewiduje 
wykorzystanie dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji w ramach 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.1

                                               
1 Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/UE: Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca 
kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu 
bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w 
zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/670/UE) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32–46.
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2.4 Program na rzecz przemian i 
innowacji społecznych
2.4.1 Należy zwiększyć synergie pomiędzy 
funduszami objętymi zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów i Programem UE na rzecz 
przemian i innowacji społecznych, tak aby 
przyczynić się do realizacji strategii 
„Europa 2020”, jej najważniejszych 
celów, inicjatyw przewodnich, 
zintegrowanych wytycznych i inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży” poprzez udzielenie 
wsparcia finansowego na rzecz 
osiągnięcia celów Unii Europejskiej w 
zakresie upowszechniania wysokiego 
poziomu wysokiej jakości zatrudnienia, 
zapewnienia odpowiedniej i godziwej 
ochrony socjalnej, zwalczania 
wykluczenia społecznego i ubóstwa, 
poprawy warunków pracy oraz sytuacji na 
rynku pracy i sytuacji edukacyjnej 
młodych ludzi.
2.4.2 Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, zapewnia spójność i 
komplementarność działań realizowanych 
w ramach funduszy strukturalnych oraz 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych z innymi działaniami Unii w 
takich obszarach jak dialog społeczny, 
wymiar sprawiedliwości i prawa 
podstawowe, równe szanse, edukacja, 
kształcenie zawodowe, ochrona praw i 
dobra dzieci oraz polityka dotycząca 
młodzieży, polityka migracyjna, badania i 
innowacje, przedsiębiorczość, zdrowie, 
warunki pracy, rozszerzenie i stosunki 
zewnętrzne oraz ogólna polityka 
gospodarcza.
2.4.3 W regionach przygranicznych 
partnerstwa transgraniczne EURES 
odgrywają ważną rolę w tworzeniu 
prawdziwego europejskiego rynku pracy. 
Partnerstwa transgraniczne EURES 
powinny być zatem w dalszym ciągu 
wspierane za pośrednictwem 
horyzontalnych działań Unii, które można 
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by uzupełnić zasobami krajowymi lub 
EFS.
2.4.4 W celu zapewnienia 
komplementarności działania 
podejmowane w ramach programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych 
powinny być ściśle skoordynowane z 
działaniami podejmowanymi w ramach 
polityki spójności. Państwa członkowskie 
powinny skoordynować odpowiednie 
działania finansowane z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, a zwłaszcza z EFS i 
EFRR, z działaniami realizowanymi w 
ramach osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej Programu 
na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, które to działania mają na 
celu zwiększenie dostępu do 
mikrofinansowania oraz jego dostępności 
dla osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, lub osób 
mających trudności z wejściem lub z 
powrotem na rynek pracy, a także osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz osób słabszych znajdujących się w 
gorszej sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnego rynku kredytowego i osób, 
które są skłonne założyć lub dalej rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
jak również dla mikroprzedsiębiorstw, w 
szczególności w gospodarce socjalnej, 
oraz mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających osoby znajdujące się w 
niekorzystnym położeniu na rynku pracy.
2.4.5 Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego oś inicjatywy na rzecz 
młodzieży, realizowanej w ramach 
Programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, wspiera działania 
skierowane do osób poniżej 25. roku 
życia, między innymi działania mające na 
celu zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki, w szczególności w 
formie reintegracji poprzez szkolenia, jak 
również rozwijanie umiejętności 
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niezbędnych na rynku pracy, zbliżenie 
środowisk pracy, kształcenia i szkolenia, 
wspieranie pierwszych doświadczeń 
zawodowych i zdobywania kwalifikacji w 
trakcie pracy, aby dać młodym ludziom 
szansę na zdobycie niezbędnych 
umiejętności i doświadczenia 
zawodowego, jak również, aby zapewnić 
im wysokiej jakości staże i praktyki 
zawodowe oraz ułatwić im dostęp do 
rynku pracy. W celu wzmocnienia tych 
działań państwa członkowskie i regiony 
powinny opracować odpowiednie 
działania w ramach programów 
podlegających funduszom objętym 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

2.5 „ERASMUS dla wszystkich”
2.5.1 Synergie między funduszami 
objętymi zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów i 
programem „Erasmus dla wszystkich” 
należy zwiększyć w celu maksymalizacji 
wpływu inwestycji w ludzi. Korzyści z tych 
inwestycji, które przyczynią się do 
zwiększenia wzrostu i dobrobytu, odniosą 
zasadniczo zarówno osoby indywidualne, 
jak i całe społeczeństwo. Program 
„Erasmus dla wszystkich” wspiera tylko 
projekty transnarodowe, podczas gdy 
polityka spójności ma wyraźniejszy 
wymiar regionalny. Państwa członkowskie 
i regiony zachęca się do testowania 
narzędzi i metod wynikających ze 
współpracy transnarodowej za 
pośrednictwem programu „Erasmus dla 
wszystkich” i do wdrożenia ich następnie 
na swoich obszarach za pośrednictwem 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
2.5.2 Komisja i państwa członkowskie 
muszą zapewnić skuteczną koordynację 
między polityką spójności i programem
„Erasmus dla wszystkich” poprzez 
wyraźne rozróżnienie rodzajów inwestycji 
i wspieranych grup docelowych. Wsparcie 
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w ramach programu „Erasmus dla 
wszystkich” będzie koncentrować się na 
transnarodowej mobilności edukacyjnej 
uczniów, młodzieży i pracowników; na 
partnerstwach strategicznych między 
organizacjami, zainteresowanymi 
stronami i instytucjami w całej Europie 
oraz na działaniach wspierających 
kształtowanie i wdrażanie polityki. Do 
głównych priorytetowych celów 
inwestycyjnych w zakresie polityki 
spójności zalicza się: edukację, szkolenia 
na rynku pracy oraz mobilność osób 
dorosłych pobierających naukę.
2.5.3 Ponadto lepsze wyniki będzie można 
osiągnąć poprzez promowanie 
komplementarności finansowania 
mobilności i działań uwzględniających 
najlepsze praktyki i projekty innowacji 
opracowane na szczeblu UE w ramach 
programu „Erasmus dla wszystkich”. 
Agencje krajowe ustanowione w ramach 
tego programu mogą przyczynić się do 
osiągnięcia takiej koordynacji.

2.6 Instrument „Łącząc Europę” i sieci 
transeuropejskie (TEN) oraz sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne
2.6.1 Aby zmaksymalizować europejską 
wartość dodaną, EFRR i Fundusz 
Spójności, sieci transeuropejskie oraz 
instrument „Łącząc Europę” należy 
planować w ścisłej współpracy, tak aby 
zapewnić optymalne powiązania między 
różnymi rodzajami infrastruktury (w 
obszarze transportu, energetyki i 
telekomunikacji) na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym oraz w całej 
Unii. W przypadku projektów 
realizowanych w wymiarze europejskim 
lub jednolitego rynku, a w szczególności 
tych dotyczących priorytetowych sieci 
transportowych, energetycznych i 
cyfrowych, należy zapewnić maksymalną 
dźwignię finansową.
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2.6.2 Tak jak infrastruktura krajowa musi 
być planowana w sposób spójny, przy 
uwzględnieniu rozwoju unijnych połączeń 
transgranicznych, jak i poprzez rozwój 
połączeń regionalnych w ramach danego 
państwa członkowskiego, plany muszą 
bazować na rzeczywistym i 
przewidywanym zapotrzebowaniu na 
transport, a także określać brakujące 
połączenia i wąskie gardła. W ramach 
inwestycji w połączenia między regionami 
a siecią kompleksową oraz bazową 
transeuropejską siecią transportową 
(TEN-T) sieci infrastruktury 
transportowej należy dopilnować, by z 
możliwości, jakie stwarzają główne sieci, 
korzystały obszary miejskie i wiejskie.
2.6.3 Nadawanie priorytetów inwestycjom, 
których oddziaływanie wykracza poza 
granice danego państwa członkowskiego, 
należy koordynować w ramach 
planowania TEN-T, tak aby finansowane 
z EFRR i Funduszu Spójności inwestycje 
w infrastrukturę transportową były w 
pełni zgodne z wytycznymi TEN-T, w 
których wskazuje się na unijne priorytety 
w dziedzinie transportu, w tym na: 
sprostanie wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu, przyszły rozwój 
zintegrowanej sieci TEN-T oraz koncepcję 
wielomodalnego korytarza.
2.6.4 W białej księdze Komisji w sprawie 
transportu1określono wizję 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportowego oraz 
podkreślono, że w sektorze transportu 
niezbędna jest znacząca redukcja emisji 
gazów cieplarnianych. W odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oznacza to skoncentrowanie się 
na zrównoważonych formach transportu 
oraz inwestowanie w obszary oferujące 
największą europejską wartość dodaną, 

                                               
1„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu” COM(2011) 144 final.
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na przykład w sieci transeuropejskie. Po 
zdefiniowaniu inwestycji należy nadać im 
priorytet odpowiednio do ich wkładu w 
mobilność, zrównoważony rozwój, 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
oraz tworzenie jednolitego europejskiego 
obszaru transportu.
2.6.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą skoncentrować inwestycje na 
budowie nowej infrastruktury i 
zwiększaniu przepustowości istniejącej 
infrastruktury w oparciu o zasadniczą 
modernizację.
2.6.6 W przypadku transportu morskiego 
porty należy rozbudowywać jako 
efektywne punkty wejścia i wyjścia w 
ramach pełnej integracji infrastruktury 
lądowej. Należy nadać priorytet 
przedsięwzięciom z zakresu dostępu do 
portów i połączeń śródlądowych. 
Rozbudowa śródlądowych dróg wodnych 
musi zwiększać ich wkład na rzecz 
zrównoważonych europejskich sieci 
transportu towarowego.
2.6.7 Należy przede wszystkim dążyć do 
komplementarności inwestycji 
infrastrukturalnych finansowanych przez 
EFRR, Fundusz Spójności, w ramach 
zarządzania dzielonego oraz instrumentu 
„Łącząc Europę”, który jest bezpośrednio 
zarządzanym narzędziem o
konkurencyjnej procedurze selekcji 
projektów. W ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” będą finansowane 
projekty dotyczące sieci bazowej 
(najważniejszych pod względem 
strategicznym elementów sieci 
kompleksowej), które odznaczają się 
największą europejską wartością dodaną i 
w odniesieniu do TEN-T wydają się 
najbardziej złożone pod względem 
realizacji: brakujące ogniwa 
transgraniczne, najważniejsze wąskie 
gardła i węzły multimodalne. Fundusz 
Spójności skoncentruje się na największej 
europejskiej wartości dodanej projektów 
dotyczących sieci transportowych, 
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wspierając infrastrukturę TEN-T zarówno 
w odniesieniu do sieci bazowej, jak i 
kompleksowej.
2.6.8 Przy pomocy Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych zostanie też 
stworzona infrastruktura lokalna i 
regionalna oraz połączenia z 
priorytetowymi sieciami unijnymi w 
obszarze energetyki i telekomunikacji.
2.6.9 Instrument „Łącząc Europę” jest 
uzupełnieniem Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych, ponieważ 
przyczynia się do osiągnięcia celów w 
zakresie regionalnego i lokalnego rozwoju 
infrastruktury, oraz ma na celu 
wniesienie maksymalnej wartości dodanej 
na rzecz funkcjonalnego zintegrowanego 
jednolitego rynku oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

2.7 Instrument Pomocy Przedakcesynej 
(IPA), Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa (ENPI), Europejski Fundusz 
Rozwoju (EFR)
2.7.1 Aby zwiększyć skuteczność realizacji 
wielorakich celów politycznych Unii, 
należy poszukiwać możliwości zwiększenia 
synergii między instrumentami 
zewnętrznymi i polityką spójności. W 
szczególności synergie i 
komplementarność muszą opierać się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju, 
Instrumencie Pomocy Przedakcesyjnej 
oraz na Europejskim Instrumencie 
Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2.7.2 Należy czerpać korzyści z większej 
integracji terytorialnej, synergii między 
działaniami z zakresu współpracy 
terytorialnej prowadzonymi w ramach 
polityki spójności oraz Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
Największy potencjał tworzenia 
komplementarności tych instrumentów 
występuje w przypadku działań 
prowadzonych w ramach współpracy 
transgranicznej. Państwa członkowskie i 
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regiony muszą zatem dopilnować, by 
tworzono powiązania między 
prowadzonymi już działaniami a nowymi 
europejskimi ugrupowaniami współpracy 
terytorialnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem koordynacji i 
sprawdzonych rozwiązań.

3. Mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów

3.1 Państwa członkowskie i regiony muszą 
dopilnować, by działania finansowane
przez fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów tworzyły synergie oraz by 
racjonalizacja prowadziła do faktycznego 
zmniejszenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych.
3.2 Ministerstwa i instytucje zarządzające 
odpowiedzialne za wdrażanie funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów muszą ze 
sobą ściśle współpracować podczas 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny umowy 
partnerskiej i programów. W 
szczególności muszą one:
a) określić obszary działania, na których 
możliwe jest łączenie funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów w sposób wzajemnie 
się uzupełniający, w celu realizacji celów 
tematycznych określonych w niniejszym 
rozporządzeniu;
b) promować angażowanie przez 
instytucje zarządzające odpowiedzialne za 
jeden z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów innych instytucji 
zarządzających i właściwych ministerstw 
w opracowywanie programów wsparcia w 
celu zapewnienia synergii i unikania 
powielania działań;



AM\906345PL.doc 83/109 PE491.157v02-00

PL

c) ustanowić wspólne komitety 
monitorujące programy służące 
wdrożeniu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oraz opracować inne wspólne 
uzgodnienia dotyczące zarządzania i 
kontroli w celu ułatwienia koordynacji 
pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi 
za wdrażanie funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów;
d) stosować wspólne rozwiązania w 
zakresie e-rządzenia skierowane do 
wnioskodawców i beneficjentów, jak 
również korzystać z pojedynczych 
punktów kontaktowych, w których można 
zasięgnąć porady dotyczącej możliwości 
wsparcia dostępnych w ramach 
poszczególnych funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów;
e) zapewnić MŚP dostęp do tych funduszy.

4. Priorytety w zakresie koordynacji 
terytorialnej (transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej)

4.1 Ogromny potencjał w zakresie 
rozwoju, tworzenia miejsc pracy i 
spójności w wymiarze regionalnym leży 
we współpracy, która wykracza poza 
granice administracyjne i stara się 
przezwyciężać granice naturalne. Często 
najskuteczniejsza jest współpraca, która 
opiera się na wspólnych potrzebach 
występujących na wspólnym terytorium.
4.2 Współpraca transgraniczna jest 
efektem zrozumienia, iż wiele wyzwań nie 
zatrzymuje się na granicach 
administracyjnych. Skuteczna reakcja 
wymaga wspólnych działań oraz dzielenia 
się wiedzą na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. 
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4.3 Ponadto ukryty potencjał regionów 
przygranicznych można uwolnić za 
pomocą środków wsparcia na szczeblu 
lokalnym.
4.4 Obie istniejące strategie 
makroregionalne utorowały drogę 
wspólnemu działaniu zainteresowanych 
stron na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. Strategie te zwiększyły 
zrozumienie konieczności współpracy w 
celu przezwyciężenia problemów, których 
państwa członkowskie nie są w stanie 
rozwiązać w pojedynkę, takich jak 
oczyszczanie Morza Bałtyckiego czy 
Dunaju. Strategie makroregionalne oraz 
inne formy współpracy terytorialnej 
można wspierać zarówno za 
pośrednictwem EFRR, jak i EFS, a 
konkretne warunki wsparcia realizacji 
strategii makroregionalnych należy zatem 
określić w programach.
4.5 Przezwyciężenie przeszkód musi być 
częścią procesu programowania funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów – cele 
istniejących strategii makroregionalnych 
muszą znaleźć odzwierciedlenie w analizie 
potrzeb oraz w celach odpowiednich 
programów operacyjnych, począwszy od 
etapu planowania. Strategie te nie spełnią 
swojej roli, chyba że cele strategii 
makroregionalnych będą stanowić część 
procesu planowania strategicznego w 
ramach programów polityki spójności w 
danych regionach i państwach 
członkowskich.
4.6 Państwa członkowskie i regiony muszą 
jednocześnie zapewnić, że programy 
współpracy terytorialnej przyczynią się do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”. Państwa członkowskie i regiony 
mogą zatem wesprzeć współpracę, jak 
również mogą testować, pilotować i 
wprowadzać nowe rozwiązania w celu 
dopilnowania, by współpraca była 
zorganizowana w sposób wspierający 
osiągnięcie szerzej zakrojonych celów 
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politycznych. W stosownych przypadkach 
współpracę terytorialną należy 
wykorzystywać do stworzenia platformy 
współpracy decydentów z różnych państw, 
w ramach której możliwe byłoby 
poszukiwanie rozwiązań wspólnych 
problemów.
4.7 Państwa członkowskie i regiony muszą 
postrzegać programy współpracy 
terytorialnej przede wszystkim jako 
użyteczne narzędzia służące pokonywaniu 
przeszkód we współpracy, co z kolei 
pomoże wesprzeć realizację celów polityki 
krajowej i regionalnej o oddziaływaniu 
wykraczającym poza ramy programu.

Or. en

Poprawka 537
Ádám Kósa
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik -I

Tekst proponowany przez Komisję poprawka

Załącznik -I
Wspólne ramy strategiczne

Celem tych ram jest, zgodnie z art. 10, 
koordynacja, integracja i zrównoważenie 
celów różnych strategii politycznych w 
określonych kontekstach regionalnych, a 
w szczególności koordynacja i 
zrównoważenie priorytetów 
inwestycyjnych z celami tematycznymi 
określonymi w art. 9.

1. Horyzontalne zasady i wyzwania 
przekrojowe

1.1 Partnerstwo i wielopoziomowe 
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sprawowanie rządów 
1.1.1 Zasada wielopoziomowego 
sprawowania rządów wymaga podjęcia 
skoordynowanych działań zgodnie z 
zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności oraz partnerstwa. Musi 
ona przyjąć również formę współpracy 
operacyjnej i zinstytucjonalizowanej, w 
szczególności w odniesieniu do 
opracowywania i wdrażania unijnych 
strategii politycznych. Wyraźne 
odniesienie do zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu, stanowi 
wzmocnienie tej zasady i oferuje wartość 
dodaną dla samej polityki spójności.
1.1.2 Aby ułatwić osiągnięcie spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
oraz realizację celów Unii w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
należy zapewnić przestrzeganie zasady 
wielopoziomowego sprawowania rządów.
1.1.3 Aby zapewnić skuteczne 
wielopoziomowe sprawowanie rządów, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
prowadzić następujące działania:
a) realizować partnerstwo zgodnie z 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 5; 
b) ustanowić mechanizmy koordynacji 
między różnymi poziomami sprawowania 
rządów zgodnie z właściwymi systemami 
uprawnień konstytucyjnych;
c) regularnie składać sprawozdania z 
realizacji partnerstwa;
d) Państwa członkowskie i instytucje 
zarządzające powinny wykorzystać część 
swojej pomocy technicznej udzielanej w 
ramach obecnego i następnego okresu 
programowania w celu zapewnienia, że 
mniejsze organy lokalne, partnerzy 
gospodarczy i społeczni oraz organizacje 
pozarządowe mają zdolności 
umożliwiające im udział w 
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przygotowywaniu, realizacji, 
monitorowaniu oraz ocenie umowy 
partnerskiej i programów.
1.1.5 Na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów partnerstwo musi być 
zorganizowane w sposób umożliwiający 
bezpośrednie zaangażowanie władz 
regionalnych i lokalnych w 
przygotowywanie umów partnerskich i 
programów oraz w przygotowywanie, 
realizację, monitorowanie i ocenę tych 
programów. Partnerzy społeczni i 
gospodarczy, inne organy publiczne oraz 
podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe i organy odpowiedzialne za 
promowanie równości i niedyskryminacji, 
również muszą zostać włączeni w celu 
zapewnienia przestrzegania zasady 
partnerstwa na wszystkich etapach 
realizacji polityki.

1.2 Zrównoważony rozwój 
1.2.1 Zasada zrównoważonego rozwoju 
określona w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (Traktatu UE) odnosi się do 
koncepcji postępu, zgodnie z którą aspekty 
społeczne, gospodarcze i środowiskowe 
należy ze sobą połączyć w dążeniu do 
zapewnienia dobrobytu i lepszej jakości 
życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.
1.2.2 Aspekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem oraz zasada 
„zanieczyszczający płaci” muszą stanowić 
zatem integralną część każdego planu, 
począwszy od jego opracowania i 
realizacji, aż po jego monitorowanie i 
ocenę. Odstępstwa od zasady 
„zanieczyszczający płaci” można 
dopuszczać tylko w wyjątkowych 
przypadkach i pod warunkiem, że 
zastosowano środki łagodzące.
1.2.3 Aby zmierzyć się ze złożonymi 
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wyzwaniami, w których obliczu stoją, 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zastosować wszystkie dostępne 
instrumenty polityki UE. Zwłaszcza w 
kontekście zwalczania skutków zmiany 
klimatu środki należy skoncentrować na 
działaniach zapobiegawczych i 
działaniach łagodzących skutki. Wszelkie 
nowe inwestycje dokonywane w ramach 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą odznaczać się 
odpowiednią odpornością na 
oddziaływanie zmiany klimatu i klęsk 
żywiołowych.
1.2.4 Należy kontynuować realizację 
istotnych inwestycji w infrastrukturę 
państw członkowskich i regionów w 
ramach EFRR i Funduszu Spójności, aby 
spełnić wymogi określone w ramowej 
dyrektywie wodnej1i w innych właściwych 
dyrektywach. Rozwiązania technologiczne 
ukierunkowane na wniesienie wkładu w 
zrównoważone działania już istnieją, a 
także opracowywane są nowe tego rodzaju 
rozwiązania, w związku z czym należy 
kontynuować wsparcie badań w tej 
dziedzinie w ramach EFRR. Takie 
wsparcie musi być ukierunkowane na 
uzupełnianie działań wchodzących w 
zakres programu „Horyzont 2020”. 
Finansowanie działań z zakresu 
różnorodności biologicznej można 
udostępniać za pośrednictwem EFRROW 
i EFMR. EFRROW można również 
wykorzystywać do wsparcia osób 
gospodarujących gruntami w przypadku 
gdy obowiązkowe wymogi środowiskowe 
prowadzą do strat na danym obszarze.
1.2.5 Realizacja zrównoważonego rozwoju 
nie może mieć charakteru ćwiczenia 
technicznego. W celu zapewnienia, że cel 
ten zostanie uwzględniony w działaniu 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 

                                               
1Dz.U. … Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.



AM\906345PL.doc 89/109 PE491.157v02-00

PL

przepisów, instytucje zarządzające muszą 
w sposób należyty i spójny uwzględniać 
ten cel w całym cyklu życia programu oraz 
muszą przyjąć aktywniejsze podejście do 
ograniczenia szkodliwych dla środowiska 
skutków interwencji m.in. poprzez 
podjęcie następujących działań:
a) ukierunkowanie inwestycji na 
rozwiązania najbardziej efektywne pod 
względem zasobów;
b) dokładne rozważenie konieczności 
inwestowania w sytuacji, w której 
inwestycje te mogą mieć znaczący 
niekorzystny wpływ na środowisko;
c) przyjęcie perspektywy długoterminowej 
przy porównywaniu kosztów „cyklu życia” 
alternatywnych metod inwestycji; 
d) częstsze zastosowanie zielonych 
zamówień publicznych;
e) ukierunkowanie inwestycji na 
dostępność dla wszystkich użytkowników, 
co przyczyni się do tworzenia 
pozbawionego barier otoczenia 
ułatwiającego funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych.

1.3 Promowanie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji
1.3.1 Państwa członkowskie i regiony 
muszą zwiększyć wysiłki na rzecz 
wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn, a także zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną na wszystkich 
etapach wdrażania funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.
1.3.2 Państwa członkowskie i regiony 
muszą dążyć do osiągnięcia celu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
muszą podjąć odpowiednie kroki mające 
na celu uniknięcie wszelkiej 
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dyskryminacji podczas przygotowywania, 
realizacji, monitorowania i oceny operacji 
objętych programami 
współfinansowanymi w ramach funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów, a także 
powinny jasno określić działania mające 
na celu uwzględnienie tej zasady w 
programach.
1.3.3 Większy udział kobiet w rynku pracy, 
zarówno w charakterze pracodawców, jak 
i pracowników, ożywiałby gospodarkę 
Unii. Uwolnienie potencjału takiego 
wzrostu aktywności poprzez podwyższenie 
wskaźnika zatrudnienia kobiet ma 
kluczowe znaczenie dla realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w obszarze 
zatrudnienia. Należy zatem w pełni podjąć 
kwestię przeszkód dla udziału kobiet w 
rynku pracy. Państwa członkowskie i 
regiony muszą dopilnować, by obok EFS, 
EFRR, Funduszu Spójności, EFMR i 
EFRROW finansować też działania 
promujące niezależność ekonomiczną 
kobiet, pomagające osiągnąć odpowiednią 
równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym oraz zwiększające szanse 
kobiet jako przedsiębiorców.
1.3.4 Monitorowanie i ocena programów 
pomoże zmierzyć wpływ oczekiwanego 
wkładu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na rzecz równouprawnienia 
płci.

1.4 Dostępność
1.4.1 Wszystkie produkty i usługi objęte 
publiczną ofertą i współfinansowane z 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów muszą być dostępne. 
Zasadnicze znaczenie dla włączenia grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
w tym osób niepełnosprawnych, zgodnie z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych ma w szczególności 
zapewnienie i promowanie, poprzez 
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podjęcie odpowiednich kroków przez 
państwa członkowskie, wolnego od barier 
środowiska architektonicznego, 
transportu oraz technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 
1.4.2 Zasadnicze znaczenie ma 
odpowiednie uwzględnienie potrzeb grup 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu, tak aby umożliwić im większą 
integrację z rynkiem pracy i pełny udział 
w społeczeństwie.
1.4.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą kontynuować promowanie 
spójności społecznej na równi ze 
spójnością gospodarczą i terytorialną, we 
wszystkich regionach UE, jeżeli cele 
strategii „Europa 2020” mają zostać 
osiągnięte.

1.5 Demografia
1.5.1 Dostosowanie się do zmian 
demograficznych to jedno z kluczowych 
wyzwań, wobec jakich państwa 
członkowskie i regiony staną w 
najbliższych dziesięcioleciach. Mniejsza 
liczba osób pracujących w połączeniu z 
większym odsetkiem emerytów będzie 
wywierać dodatkową presję na system 
opieki społecznej państw członkowskich, a 
tym samym na konkurencyjność 
gospodarczą Unii.
1.5.2 Zmiany demograficzne tworzą nowe 
wyzwania. Rozwój demograficzny należy 
analizować, badać i reagować na niego w 
szczególności na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, gdzie różne tendencje rozwoju 
są widoczne. Opracowując dopasowane 
strategie rozwiązywania problemów 
demograficznych i tworzenia możliwości 
rozwoju „srebrnej gospodarki”, państwa 
członkowskie i regiony muszą opierać się 
na funduszach objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
1.5.3 Zwiększenie możliwości zatrudnienia 
dla osób starszych przyniesie liczne 
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korzyści ludziom, w tym młodszym 
osobom niepełnosprawnym, 
społeczeństwu i budżetom publicznym. 
Państwa członkowskie i regiony muszą 
wykorzystywać fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów do podejmowania działań 
ułatwiających włączenie wszystkich grup 
wiekowych. Jak najlepsze wykorzystanie 
wszystkich istniejących zasobów ludzkich, 
w tym podejmowanie wysiłków mających 
na celu zwalczanie bezrobocia wśród 
młodych ludzi, odzwierciedla pilne 
zadania, jakie należy zrealizować przy 
wykorzystaniu funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, przyczyniając się do 
maksymalizacji potencjału całej populacji 
Unii. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki 
poprawie dostępu do minimalnego 
poziomu i minimalnej jakości edukacji 
oraz wzmocnieniu struktur wsparcia 
socjalnego. Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną również służyłyby realizacji 
celu długiego życia zawodowego w 
dobrym zdrowiu w przypadku wszystkich 
obywateli Unii. 
1.5.4 Przy opracowywaniu swoich 
programów państwa członkowskie i 
regiony muszą uwzględniać 
długookresowe wyzwania związane ze 
zmianami demograficznymi. W regionach 
najsilniej dotkniętych zmianami 
demograficznymi muszą one określać 
środki ukierunkowane na:
a) wsparcie odnowy pokoleń poprzez 
lepsze warunki dla rodzin i większą 
równowagę między życiem zawodowym i 
rodzinnym; 
b) zwiększanie zatrudnienia; zwiększanie 
produktywności i efektywności 
ekonomicznej poprzez inwestycje w 
edukację i badania naukowe;
c) adekwatność i jakość struktur 
edukacyjnych i wsparcia socjalnego;
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oraz
d) zapewnienie racjonalnego pod 
względem kosztów świadczenia opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, w 
tym inwestycji w infrastrukturę.

1.6 Podejście zintegrowane 
1.6.1 Zintegrowane podejście terytorialne 
ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej 
reakcji państw członkowskich i regionów 
na wyzwania, wobec których stoją. 
Wyzwania te są związane ze skutkami: 
globalizacji; problemów środowiskowych i 
energetycznych; problemów związanych 
ze starzeniem się oraz zmian 
demograficznych; transformacji 
technologicznej i wymogów innowacji; 
oraz nierówności dochodowej i segregacji 
społecznej. Złożony i współzależny 
charakter tych kwestii oznacza, że 
rozwiązania muszą być zintegrowane, 
wielosektorowe i wielowymiarowe, aby 
okazały się skuteczne. 
1.6.2 W tym kontekście fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów umożliwiają łączenie 
potencjału różnych funduszy UE w 
zintegrowane pakiety, które są 
dopasowane do specyficznych potrzeb 
lokalnych i regionalnych.
1.6.3 Przy opracowywaniu swoich 
strategii i programów służących 
określeniu najwłaściwszych działań 
państwa członkowskie i regiony muszą 
zwracać szczególną uwagę na zasadnicze 
cechy terytorialne, strukturalne i 
instytucjonalne takie jak dostępność 
danego regionu, wzorce zatrudnienia i 
mobilność pracowników; powiązania 
między obszarami wiejskimi i miejskimi; 
wzajemne zależności na szczeblu 
lokalnym między różnymi sektorami; 
dziedzictwo kulturowe; starzenie się i 
przemiany demograficzne itd.
1.6.4 Państwa członkowskie i regiony 
muszą poddawać analizie zasadnicze 
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wyzwania społeczne, wobec jakich stają. 
W odpowiedzi na te wyzwania muszą one 
również wziąć pod uwagę szczególne 
aspekty dobrobytu swoich obywateli, na 
które chciałyby wpłynąć oraz które 
chciałyby wzmocnić za pośrednictwem 
polityki, a także to, w jaki sposób należy 
kształtować i realizować politykę w 
kontekście danego państwa 
członkowskiego lub regionu. 
1.6.5 W celu zachęcania do tworzenia 
dobrej polityki dopasowanej do 
szczególnych potrzeb regionalnych 
państwa członkowskie i regiony muszą 
dalej rozwijać zintegrowane podejście 
terytorialne do kształtowania i 
realizowania polityki, biorąc pod uwagę 
istotne elementy kontekstowe, ale przede 
wszystkim opierając się na następujących 
głównych elementach:
a) ocenę potencjału i zdolności danego 
regionu w zakresie realizacji strategii 
„Europa 2020”; 
b) ocenę wyzwań rozwojowych stojących 
przed danym regionem i jego zdolności do 
podjęcia tych wyzwań;
c) rozważenie odpowiedniego zasięgu i 
kontekstu terytorialnego na potrzeby 
kształtowania i realizacji polityki zgodnie 
z zasadą pomocniczości;
d) wypracowanie rozwiązań z zakresu
wielopoziomowego sprawowania rządów 
niezbędnych do zapewnienia efektywnej 
realizacji polityki;
e) dobór odpowiednich wskaźników 
rezultatu służących do monitorowania i 
oceny polityki.

2. Synergie i koordynacja funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów z 
instrumentami innych strategii 
politycznych UE
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2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Aby uzyskać optymalne wyniki w 
zakresie trwałego wzrostu gospodarczego i 
trwałego rozwoju, należy skoordynować 
wszystkie unijne strategie polityczne i
powiązane instrumenty, które odgrywają 
pewną rolę w zapewnianiu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz bardziej zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego w UE. Musi to również 
znaleźć odzwierciedlenie w lepszej 
koordynacji budżetu Unii oraz budżetów 
państw członkowskich i regionów w 
kontekście finansowania wspólnych 
priorytetów politycznych, jak również w 
ściślejszej współpracy wertykalnej między 
UE a podmiotami krajowymi i 
regionalnymi.
2.1.2 Synergie i koordynacja nie zakładają 
uniwersalnych rozwiązań. W związku z 
tym należy przeprowadzić bardziej 
szczegółową analizę oddziaływania 
unijnych strategii politycznych w 
regionach oraz ich wpływu na spójność, 
tak aby rozwijać efektywne synergie oraz 
określać i promować najwłaściwsze na 
szczeblu europejskim środki wspierające 
inwestycje lokalne i regionalne.
2.1.3 Państwa członkowskie i regiony 
muszą zapewnić spójność działań 
wspieranych przez fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów oraz celów innych 
strategii politycznych UE na etapie 
programowania i realizacji. W tym celu 
muszą dążyć do:
a) określenia i wykorzystania 
komplementarności między różnymi 
instrumentami unijnymi na szczeblu 
krajowym i regionalnym, zarówno na 
etapie planowania, jak i podczas 
wdrażania. 
b) optymalizacji istniejących struktur i, w 
stosownych przypadkach, utworzenia 
nowych struktur ułatwiających 
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strategiczne ustalanie priorytetów 
dotyczących poszczególnych instrumentów 
i struktur współpracy na szczeblu 
krajowym, unikania powielenia działań 
oraz określenia obszarów, w których 
potrzebne jest dodatkowe wsparcie 
finansowe.
c) pełnego wykorzystania możliwości 
łączenia wsparcia w ramach różnych 
instrumentów wspierających poszczególne 
operacje oraz ścisłej współpracy z 
podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie innych instrumentów 
krajowych zapewniających beneficjentom 
spójne i sprawne możliwości 
finansowania.

2.2 Program „Horyzont 2020”
2.2.1 Kluczowe znaczenie ma 
wzmocnienie synergii i 
komplementarności między polityką 
spójności i programem „Horyzont 2020” 
przy jednoczesnym ustanowieniu jasnego 
podziału obszarów interwencji między 
nimi.
2.2.2 W szczególności państwa 
członkowskie i regiony muszą opracować 
krajową lub regionalną strategię badań i 
innowacji (B&I) na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, zgodnie z krajowym 
programem reform. Strategie te należy 
opracowywać w ramach ścisłej 
współpracy krajowych i regionalnych 
instytucji zarządzających oraz organów 
bezpośrednio zajmujących się realizacją 
programu „Horyzont 2020”, angażując 
jednocześnie takie zainteresowane strony 
jak uniwersytety i instytucje szkolnictwa 
wyższego, lokalny przemysł i partnerzy 
społeczni. W odniesieniu do dostępności 
oraz wolnego od barier otoczenia i 
pozbawionych barier usług 
zainteresowane strony reprezentujące 
osoby niepełnosprawne powinny zostać 
zaangażowane w realizację strategii 
innowacji odzwierciedlających potrzeby 
osób starszych w ramach promowania 
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koncepcji „projektowania uniwersalnego” 
dla wszystkich. Te strategie innowacji 
muszą uwzględniać zarówno działania 
oddolne, jak i odgórne ukierunkowane na 
program „Horyzont 2020” i wynikające z 
tego programu.
2.2.3 Działania oddolne mające na celu 
przygotowanie podmiotów regionalnych 
zajmujących się badaniami i innowacjami 
do udziału w projektach „Horyzont 2020” 
(„schody do doskonałości”) będą 
opracowywane poprzez budowanie 
potencjału. Komunikację i współpracę 
między krajowymi punktami 
kontaktowymi funkcjonującymi w ramach 
programu „Horyzont 2020” i instytucjami 
zarządzającymi funduszami objętymi 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów należy wzmocnić, w 
szczególności w odniesieniu do projektów 
„Horyzont 2020” umieszczonych na 
krótkiej liście, które nie otrzymały 
wsparcia finansowego ze względu na brak 
środków.
2.2.4 Działania odgórne muszą zapewniać 
środki eksploatacji i rozpowszechniania 
na rynku wyników B&I uzyskanych w 
ramach programu „Horyzont 2020”, i 
mogą obejmować: zakłady pilotażowe i 
obiekty demonstracyjne, weryfikację 
koncepcji i finansowanie na wczesnym 
etapie, inkubatory, badania stosowane, 
szczególne możliwości w zakresie 
transferu przemysłowego i 
technologicznego oraz wsparcie klastrów.
2.2.5 Władzom krajowym i regionalnym 
należy zapewniać wspólne wsparcie na 
rzecz projektowania i realizacji takich 
strategii innowacji. Może ono obejmować: 
wsparcie mające na celu identyfikację 
możliwości wspólnego finansowania 
infrastruktury w dziedzinie badań i 
innowacji (B&I) mającej znaczenie 
europejskie, promowanie współpracy 
międzynarodowej, wsparcie metodyczne w 
formie wzajemnych ocen, wymianę 
dobrych praktyk oraz szkolenia 
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organizowane w regionach.
2.2.6 Państwa członkowskie i regiony 
muszą rozważyć przedsięwzięcie 
następujących dodatkowych środków 
ukierunkowanych na uwolnienie swojego 
potencjału w zakresie doskonałości i 
innowacji, w sposób uzupełniający oraz 
tworzący synergie z programem 
„Horyzont 2020”:
a) powiązanie powstających centrów 
doskonałości i innowacyjnych regionów w 
słabiej rozwiniętych państwach 
członkowskich z wiodącymi 
odpowiednikami w innych regionach 
Europy;
b) tworzenie powiązań z innowacyjnymi 
klastrami i uznawanie wysokiej jakości w 
słabiej rozwiniętych regionach;
c) ustanowienie „stanowisk EPB” w celu 
przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli 
środowisk akademickich;
oraz
d) ułatwienie dostępu do 
międzynarodowych sieci doskonałym 
naukowcom i innowatorom.

2.3 Program LIFE
2.3.1 W miarę możliwości należy 
wykorzystywać synergie z unijnymi 
instrumentami politycznymi (zarówno 
instrumentami finansowymi, jak i 
niefinansowymi) służącymi łagodzeniu 
skutków zmiany klimatu, ochronie 
środowiska i efektywnemu 
gospodarowaniu zasobów.
2.3.2 Ponieważ programy przyczynią się 
do osiągnięcia celów trwałego wzrostu 
gospodarczego poprzez silniejsze 
ukierunkowanie tematyczne oraz 
wzmocnienie zasady zrównoważonego 
rozwoju, synergie, o których mowa w pkt 
2.3.1, są właściwe dla regulacyjnych ram 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
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przepisów.
2.3.3 Należy tworzyć synergie z 
programem LIFE, a w szczególności ze 
zintegrowanymi projektami w dziedzinie 
środowiska naturalnego (zwłaszcza usług 
ekosystemowych i różnorodności 
biologicznej), wody, odpadów, powietrza, 
łagodzenia zmiany klimatu oraz 
dostosowania do zmiany klimatu. 
Koordynację z programem LIFE należy 
zapewnić poprzez wsparcie realizacji 
projektów, które mają charakter 
uzupełniający, oraz poprzez promowanie 
stosowania rozwiązań, metod i podejść 
sprawdzonych w programie LIFE.
2.3.4 Wykorzystanie ocen oddziaływania 
na środowisko (OOŚ), ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój, strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko (SEA) 
oraz innych właściwych instrumentów, w 
szczególności zapewniających jakość i 
rozwój wolnego od barier otoczenia i 
pozbawionych barier usług, należy 
promować w celu uwzględnienia utraty 
różnorodności biologicznej oraz skutków 
zmiany klimatu podczas planowania 
terytorialnego (w tym opracowywania 
strategii makroregionalnych) oraz 
podejmowania decyzji o znaczeniu 
regionalnym i lokalnym.
2.3.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą promować zieloną infrastrukturę, 
ekoinnowacje i wdrażanie innowacyjnych 
technologii w celu zwiększenia 
ekologiczności gospodarki.
2.3.6 Budowanie potencjału jest 
warunkiem wstępnym podjęcia tych 
działań oraz musi służyć zwiększeniu 
możliwości i rozwojowi umiejętności 
zarówno lokalnych, jak i regionalnych 
organów i partnerów.
2.3.7 Zważywszy na to, że wyzwania 
środowiskowe przekraczają granice 
administracyjne, niezwykle istotną rolę 
odgrywa współpraca transgraniczna, 
międzyregionalna i transnarodowa między 



PE491.157v02-00 100/109 AM\906345PL.doc

PL

organami europejskimi, krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi w zakresie 
ochrony różnorodności biologicznej i 
zasobów naturalnych w regionach. Lepsze 
wykorzystanie potencjału współpracy 
terytorialnej oraz wymiany informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk znacznie 
przyczyniłoby się do osiągnięcia celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem.
2.3.8 Poza tym finansowanie z funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów należy 
skoordynować ze wsparciem w ramach 
programu NER 300, który przewiduje 
wykorzystanie dochodów z aukcji 
uprawnień do emisji w ramach 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.1

2.4 „ERASMUS dla wszystkich”
2.4.1 Synergie między funduszami 
objętymi zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów i 
programem „Erasmus dla wszystkich” 
należy zwiększyć w celu maksymalizacji
wpływu inwestycji w ludzi. Korzyści z tych 
inwestycji, które przyczynią się do 
zwiększenia wzrostu i dobrobytu, odniosą 
zasadniczo zarówno osoby indywidualne, 
jak i całe społeczeństwo. Program 
„Erasmus dla wszystkich” wspiera tylko 
projekty transnarodowe, podczas gdy 
polityka spójności ma wyraźniejszy 
wymiar regionalny. Państwa członkowskie 
i regiony zachęca się do testowania 
narzędzi i metod wynikających ze 
współpracy transnarodowej za 
pośrednictwem programu „Erasmus dla 
wszystkich” i do wdrożenia ich następnie 
na swoich obszarach za pośrednictwem 
funduszy objętych zakresem 

                                               
1 Dz.U. L 290 z 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/UE: Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca 
kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu 
bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w 
zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/670/UE) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32–46.
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rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.
2.4.2 Komisja i państwa członkowskie 
muszą zapewnić skuteczną koordynację 
między polityką spójności i programem 
„Erasmus dla wszystkich” poprzez 
wyraźne rozróżnienie rodzajów inwestycji 
i wspieranych grup docelowych. Wsparcie 
w ramach programu „Erasmus dla 
wszystkich” będzie koncentrować się na 
transnarodowej i wolnej od barier 
mobilności edukacyjnej studentów, 
młodzieży i pracowników, niezależnie od 
ich niepełnosprawności; na partnerstwach 
strategicznych między organizacjami i 
instytucjami w całej Europie oraz na 
działaniach wspierających kształtowanie i 
wdrażanie polityki. Do głównych 
priorytetowych celów inwestycyjnych w 
zakresie polityki spójności zalicza się: 
edukację, szkolenia na rynku pracy oraz 
mobilność osób niepełnosprawnych i osób 
dorosłych pobierających naukę.
2.4.3 Ponadto lepsze wyniki będzie można 
osiągnąć poprzez promowanie 
komplementarności finansowania 
mobilności i działań uwzględniających 
najlepsze praktyki i projekty innowacji 
opracowane na szczeblu UE w ramach 
programu „Erasmus dla wszystkich”. 
Agencje krajowe ustanowione w ramach 
tego programu mogą przyczynić się do 
osiągnięcia takiej koordynacji.

2.5 Instrument „Łącząc Europę” i sieci 
transeuropejskie (TEN) oraz sieci 
energetyczne i telekomunikacyjne
2.5.1 Aby zmaksymalizować europejską 
wartość dodaną, EFRR i Fundusz 
Spójności, sieci transeuropejskie oraz 
instrument „Łącząc Europę” należy 
planować w ścisłej współpracy, tak aby 
zapewnić optymalne powiązania między 
różnymi rodzajami infrastruktury (w 
obszarze transportu, energetyki i 
telekomunikacji) na szczeblu lokalnym, 
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regionalnym i krajowym oraz w całej 
Unii. W przypadku projektów 
realizowanych w wymiarze europejskim 
lub jednolitego rynku, a w szczególności 
tych dotyczących priorytetowych sieci 
transportowych, energetycznych i 
cyfrowych, należy zapewnić maksymalną 
dźwignię finansową. 
2.5.2 Tak jak infrastruktura krajowa musi 
być planowana w sposób spójny, przy 
uwzględnieniu rozwoju unijnych połączeń 
transgranicznych, jak i poprzez rozwój 
połączeń regionalnych w ramach danego 
państwa członkowskiego, plany muszą 
bazować na rzeczywistym i 
przewidywanym zapotrzebowaniu na 
transport, a także określać brakujące 
połączenia i wąskie gardła. W ramach 
inwestycji w połączenia między regionami 
a siecią kompleksową oraz bazową 
transeuropejską siecią transportową 
(TEN-T) sieci infrastruktury 
transportowej należy dopilnować, by z 
możliwości, jakie stwarzają główne sieci, 
korzystały obszary miejskie i wiejskie.
2.5.3 Nadawanie priorytetów inwestycjom, 
których oddziaływanie wykracza poza 
granice danego państwa członkowskiego, 
należy koordynować w ramach 
planowania TEN-T, tak aby finansowane 
z EFRR i Funduszu Spójności inwestycje 
w infrastrukturę transportową były w 
pełni zgodne z wytycznymi TEN-T, w 
których wskazuje się na unijne priorytety 
w dziedzinie transportu, w tym na: 
dostępność dla osób starszych, osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej i 
pasażerów niepełnosprawnych, sprostanie 
wyzwaniom związanym ze zmianą 
klimatu, przyszły rozwój zintegrowanej 
sieci TEN-T oraz na koncepcję 
wielomodalnego korytarza.
2.5.4 W białej księdze Komisji w sprawie 
transportu1określono wizję 

                                               
1„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu” COM(2011) 144 final.
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konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportowego oraz 
podkreślono, że w sektorze transportu 
niezbędna jest znacząca redukcja emisji 
gazów cieplarnianych. W odniesieniu do 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oznacza to skoncentrowanie się 
na zrównoważonych formach transportu 
oraz inwestowanie w obszary oferujące 
największą europejską wartość dodaną, 
na przykład w sieci transeuropejskie. Po 
zdefiniowaniu inwestycji należy nadać im 
priorytet odpowiednio do ich wkładu w 
dostępność i pozbawioną barier 
mobilność, zrównoważony rozwój, 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 
oraz tworzenie jednolitego europejskiego 
obszaru transportu.
2.5.5 Państwa członkowskie i regiony 
muszą skoncentrować inwestycje na 
budowie nowej infrastruktury i 
zwiększaniu przepustowości istniejącej 
infrastruktury w oparciu o zasadniczą 
modernizację.
2.5.6 W przypadku transportu morskiego 
porty należy rozbudowywać jako 
efektywne punkty wejścia i wyjścia w 
ramach pełnej integracji infrastruktury 
lądowej. Należy nadać priorytet 
przedsięwzięciom z zakresu dostępu do 
portów i połączeń śródlądowych. 
Rozbudowa śródlądowych dróg wodnych 
musi zwiększać ich wkład na rzecz 
zrównoważonych europejskich sieci 
transportu towarowego.
2.5.7 Należy przede wszystkim dążyć do 
komplementarności inwestycji 
infrastrukturalnych finansowanych przez 
EFRR, Fundusz Spójności, w ramach 
zarządzania dzielonego oraz instrumentu 
„Łącząc Europę”, który jest bezpośrednio 
zarządzanym narzędziem o 
konkurencyjnej procedurze selekcji 
projektów. W ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” będą finansowane 
projekty dotyczące sieci bazowej 
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(najważniejszych pod względem 
strategicznym elementów sieci 
kompleksowej), które odznaczają się 
największą europejską wartością dodaną i 
w odniesieniu do TEN-T wydają się 
najbardziej złożone pod względem 
realizacji: brakujące ogniwa 
transgraniczne, najważniejsze wąskie 
gardła i węzły multimodalne. Fundusz 
Spójności skoncentruje się na największej 
europejskiej wartości dodanej projektów 
dotyczących sieci transportowych, 
wspierając infrastrukturę TEN-T zarówno 
w odniesieniu do sieci bazowej, jak i 
kompleksowej. 
2.5.8 Przy pomocy Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych zostanie też 
stworzona infrastruktura lokalna i 
regionalna oraz połączenia z 
priorytetowymi sieciami unijnymi w 
obszarze energetyki i telekomunikacji.
2.5.9 Instrument „Łącząc Europę” jest 
uzupełnieniem Funduszu Spójności i 
funduszy strukturalnych, ponieważ 
przyczynia się do osiągnięcia celów w 
zakresie regionalnego i lokalnego rozwoju 
infrastruktury, oraz ma na celu 
wniesienie maksymalnej wartości dodanej 
na rzecz funkcjonalnego zintegrowanego 
jednolitego rynku oraz spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

2.6 Instrument Pomocy Przedakcesynej 
(IPA), Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa (ENPI), Europejski Fundusz 
Rozwoju (EFR)
2.6.1 Aby zwiększyć skuteczność realizacji 
wielorakich celów politycznych Unii, 
należy poszukiwać możliwości zwiększenia 
synergii między instrumentami 
zewnętrznymi i polityką spójności. W 
szczególności synergie i 
komplementarność muszą opierać się na 
Europejskim Funduszu Rozwoju, 
Instrumencie Pomocy Przedakcesyjnej 
oraz na Europejskim Instrumencie 
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Sąsiedztwa i Partnerstwa.
2.6.2 Należy czerpać korzyści z większej 
integracji terytorialnej, synergii między 
działaniami z zakresu współpracy 
terytorialnej prowadzonymi w ramach 
polityki spójności oraz Europejskim 
Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa. 
Największy potencjał tworzenia 
komplementarności tych instrumentów 
występuje w przypadku działań 
prowadzonych w ramach współpracy 
transgranicznej. Państwa członkowskie i 
regiony muszą zatem dopilnować, by 
tworzono powiązania między 
prowadzonymi już działaniami a nowymi 
europejskimi ugrupowaniami współpracy 
terytorialnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowania zdolności 
organizacji pozarządowych, a zwłaszcza 
organizacji patronackich, mających na 
celu zapewnienie dostępu do funduszy, a 
także koordynacji i wymiany 
sprawdzonych rozwiązań.

3. Mechanizmy koordynacji między 
funduszami objętymi zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów

3.1 Państwa członkowskie i regiony muszą 
dopilnować, by działania finansowane 
przez fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów tworzyły synergie oraz by 
racjonalizacja prowadziła do faktycznego 
zmniejszenia kosztów i obciążeń 
administracyjnych.
3.2 Ministerstwa i instytucje zarządzające 
odpowiedzialne za wdrażanie funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów muszą ze 
sobą ściśle współpracować podczas 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny umowy 
partnerskiej i programów. W 
szczególności muszą one:
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a) określić obszary działania, na których 
możliwe jest łączenie funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów w sposób wzajemnie 
się uzupełniający, w celu realizacji celów 
tematycznych określonych w niniejszym 
rozporządzeniu;
b) promować angażowanie przez 
instytucje zarządzające odpowiedzialne za 
jeden z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów innych instytucji 
zarządzających i właściwych ministerstw 
w opracowywanie programów wsparcia w 
celu zapewnienia synergii i unikania 
powielania działań;
c) ustanowić wspólne komitety 
monitorujące programy służące 
wdrożeniu funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów oraz opracować inne wspólne 
uzgodnienia dotyczące zarządzania i 
kontroli w celu ułatwienia koordynacji 
pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi 
za wdrażanie funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów;
d) stosować wspólne rozwiązania w 
zakresie e-rządzenia skierowane do 
wnioskodawców i beneficjentów, jak 
również korzystać z pojedynczych 
punktów kontaktowych, w których można 
zasięgnąć porady dotyczącej możliwości 
wsparcia dostępnych w ramach 
poszczególnych funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów.
3.3 Należy wprowadzić europejski system 
monitorowania wdrażania funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów oraz 
postępów w realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, zapewniający 
zaangażowanie partnerów, o których 
mowa w art. 5.
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4. Priorytety w zakresie koordynacji 
terytorialnej (transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej)

4.1 Ogromny potencjał w zakresie 
rozwoju, tworzenia miejsc pracy i 
spójności w wymiarze regionalnym leży 
we współpracy, która wykracza poza 
granice administracyjne i stara się 
przezwyciężać granice naturalne. Często 
najskuteczniejsza jest współpraca, która 
opiera się na wspólnych potrzebach 
występujących na wspólnym terytorium. 
4.2 Współpraca transgraniczna jest 
efektem zrozumienia, iż wiele wyzwań nie 
zatrzymuje się na granicach 
administracyjnych. Skuteczna reakcja 
wymaga wspólnych działań oraz dzielenia 
się wiedzą na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. 
4.3 Ponadto ukryty potencjał regionów 
przygranicznych można uwolnić za 
pomocą środków wsparcia na szczeblu 
lokalnym.
4.4 Obie istniejące strategie 
makroregionalne utorowały drogę 
wspólnemu działaniu zainteresowanych 
stron na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym. Strategie te zwiększyły 
zrozumienie konieczności współpracy w 
celu przezwyciężenia problemów, których 
państwa członkowskie nie są w stanie 
rozwiązać w pojedynkę, takich jak 
oczyszczanie Morza Bałtyckiego czy 
Dunaju. Strategie makroregionalne oraz 
inne formy współpracy terytorialnej 
można wspierać zarówno za 
pośrednictwem EFRR, jak i EFS, a 
konkretne warunki wsparcia realizacji 
strategii makroregionalnych należy zatem 
określić w programach.
4.5 Przezwyciężenie przeszkód musi być 
częścią procesu programowania funduszy 
objętych zakresem rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów – cele 
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istniejących strategii makroregionalnych 
muszą znaleźć odzwierciedlenie w analizie 
potrzeb oraz w celach odpowiednich 
programów operacyjnych, począwszy od 
etapu planowania. Strategie te nie spełnią 
swojej roli, chyba że cele strategii 
makroregionalnych będą stanowić część 
procesu planowania strategicznego w 
ramach programów polityki spójności w 
danych regionach i państwach 
członkowskich.
4.6 Państwa członkowskie i regiony muszą 
jednocześnie zapewnić, że programy 
współpracy terytorialnej przyczynią się do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”. Państwa członkowskie i regiony 
mogą zatem wesprzeć współpracę, jak 
również mogą testować, pilotować i 
wprowadzać nowe rozwiązania w celu 
dopilnowania, by współpraca była 
zorganizowana w sposób wspierający 
osiągnięcie szerzej zakrojonych celów 
politycznych. W stosownych przypadkach 
współpracę terytorialną należy 
wykorzystywać do stworzenia platformy 
współpracy decydentów z różnych państw, 
w ramach której możliwe byłoby 
poszukiwanie rozwiązań wspólnych 
problemów.
4.7 Państwa członkowskie i regiony muszą 
postrzegać programy współpracy 
terytorialnej przede wszystkim jako 
użyteczne narzędzia służące pokonywaniu 
przeszkód we współpracy, co z kolei 
pomoże wesprzeć realizację celów polityki 
krajowej i regionalnej o oddziaływaniu 
wykraczającym poza ramy programu.

Or. PL

Uzasadnienie

Aby skutecznie zrealizować partnerstwo i monitorować zasady, należy wzmocnić pozycję 
partnerów, a w szczególności tych, którzy dysponują ograniczonymi zasobami ludzkimi i 
środkami finansowymi. Specjalne oceny skutków odnoszących się do dostępności są potrzebne 
do oceny zaplanowanych działań i inwestycji. W tym kontekście dostępność należy bez 
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wątpienia uwzględnić jako kryterium, które należy spełnić w celu zdefiniowania inwestycji 
zrównoważonych względem zwłaszcza starzejącego się społeczeństwa. Koncepcję planowania 
uniwersalnego również należy uwzględnić w kontekście dostępności i podejścia 
ukierunkowanego na ocenę jako inwestycję w przyszłość.


