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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

Tymczasem nie można kierować się samą dyscypliną, albowiem może się to wiązać z coraz 
trudniejszymi do wypełnienia zobowiązaniami natury administracyjnej przy zmniejszeniu 
uprawnień państw członkowskich odpowiedzialnych za ich realizację. Zarówno kompetencje, 
jak i zobowiązania, czyli odpowiedzialność musi być adekwatna do uprawnień i oczekiwań,
a te kompetencje i zobowiązania muszą być w taki sam sposób podzielone między instytucje. 
Według zdecydowanego stanowiska sprawozdawcy coraz liczniejsze dodatkowe uprawnienia 
Komisji Europejskiej nie mogą wiązać się z relatywnie mniejszą odpowiedzialnością. 



PE486.190v01-00 4/45 PA\897903PL.doc

PL

Wprowadzanie zmian mających na celu zmniejszanie obciążeń krajowych władz 
wykonawczych, także władz regionalnych i lokalnych, czy też zmniejszanie kompetencji 
państw członkowskich, może nastąpić jedynie w sposób proporcjonalny i uzasadniony,
a zmiany te powinny być poparte odpowiednimi obliczeniami i merytorycznymi 
argumentami.

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
państwo członkowskie powinno 
zorganizować partnerstwo
z przedstawicielami właściwych organów 
regionalnych, lokalnych, miejskich
i innych władz publicznych, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerów działających na rzecz ochrony 
środowiska, organizacji pozarządowych
i organów odpowiedzialnych za 
promowanie równości i niedyskryminacji.
Celem takiego partnerstwa jest 
poszanowanie zasady wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zapewnienie 
odpowiedzialności zainteresowanych 
organów za planowane interwencje oraz 
korzystanie z doświadczenia i wiedzy 
stosownych podmiotów. Komisja powinna
być uprawniona do przyjmowania aktów 

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

podmiotów. Państwa członkowskie
powinny zapewnić spójne zaangażowanie 
partnerów w przygotowanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę umów partnerskich
i programów.

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku konkretnego wniosku dotyczącego kodeksu postępowania powody 
wprowadzenia takiego instrumentu, jego cel i charakter są niejasne.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przepisy, które mają zostać uwzględnione we wspólnych ramach 
strategicznych, powinny być przyjęte przez Parlament Europejski i Radę zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego
i regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante i kryteria ich 
spełnienia, aby zapewnić niezbędne 
warunki ramowe dla efektywnego 
wykorzystania wsparcia Unii. Takie 
uwarunkowania ex ante powinny mieć 
znaczenie dla efektywności wkładu
z funduszy w przypadkach 
uwzględnianych inwestycji. Komisja 
powinna ocenić spełnienie tych 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej i programów
z należytym uwzględnieniem 
dotychczasowego doświadczenia i sytuacji
w danym państwie członkowskim.
W przypadkach, w których uwarunkowania 
ex ante nie są spełnione, Komisja powinna 
mieć uprawnienia do zawieszenia płatności 
na rzecz programu.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. W ocenach wykonania 
należy uwzględniać ambitne, ale 



PE486.190v01-00 8/45 PA\897903PL.doc

PL

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

realistyczne cele końcowe i cele pośrednie 
oraz brać pod uwagę szczególne 
okoliczności i charakter interwencji 
planowanych przez państwo członkowskie. 
Komisja powinna przeprowadzić ocenę 
wykonania we współpracy z państwami 
członkowskimi dwa razy w okresie 
objętym programem, w latach wspólnie 
uzgodnionych przez państwo członkowskie
i Komisję. Należy przewidzieć rezerwę na 
wykonanie i alokować ją w roku wspólnie 
uzgodnionym przez państwo członkowskie
i Komisję, jeżeli cele pośrednie 
ustanowione w podstawie oceny 
wykonania zostały osiągnięte. Nie powinny 
istnieć rezerwy na wykonanie dla 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej ze względu na ich 
różnorodność i wielonarodowy charakter. 
Jeżeli niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, 
Komisja powinna mieć możliwość 
zawieszenia płatności na rzecz programu 
lub zastosowania korekt finansowych na 
zakończenie okresu programowania, aby 
mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
nieefektywny. Komisja powinna wziąć pod 
uwagę zmiany sytuacji gospodarczej
i społecznej, które mogą mieć 
niekorzystny wpływ na realizację celów 
pośrednich lub końcowych.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 

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

strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo,
z uwzględnieniem jego krajowego
programu reform.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(58) Aby skupić się na wynikach
i osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020”, z 0,1 procent środków 
przeznaczonych na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” należy utworzyć rezerwę na 
wykonanie dla każdego z funduszy oraz 
kategorii regionu w każdym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) W odniesieniu do funduszy oraz
w celu zapewnienia odpowiedniej alokacji 
na rzecz każdej kategorii regionów środki 
nie powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi a regionami
w okresie przejściowym lub regionami 
lepiej rozwiniętymi, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych okoliczności związanych
z realizacją jednego lub więcej celów 
tematycznych i przy ograniczeniu do nie 
więcej niż 2 % ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

(59) W odniesieniu do funduszy oraz
w celu zapewnienia odpowiedniej alokacji 
na rzecz każdej kategorii regionów środki 
nie powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi a regionami
w okresie przejściowym lub regionami 
lepiej rozwiniętymi, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych okoliczności związanych
z realizacją jednego lub więcej celów 
tematycznych i przy ograniczeniu do nie 
więcej niż 6% ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu uzupełnienia i zmiany (88) W celu uzupełnienia i zmiany 
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niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych, dodatkowych zasad
w sprawie alokacji rezerwy na rzecz 
wzrostu gospodarczego
i konkurencyjności, definicji obszaru
i ludności objętych strategiami rozwoju 
lokalnego, szczegółowych zasad 
dotyczących instrumentów finansowych 
(ocena ex ante, kwalifikowalność 
wydatków, rodzaje działalności, które nie 
są wspierane, łączenie wsparcia, 
przekazywanie aktywów i zarządzanie 
nimi, wnioski o płatności i kapitalizacja 
rocznych odsetek), definicji stawki 
ryczałtowej dla operacji przynoszących 
dochód, obowiązków państw 
członkowskich dotyczących procedury 
zgłaszania nieprawidłowości
i odzyskiwania kwot nienależnie 
wypłaconych, wzoru poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego 
funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych, poziomu korekty 
finansowej, która ma być zastosowana. 
Komisja powinna mieć również 
uprawnienia do zmiany załączników I i IV 
na potrzeby przyszłych dostosowań. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do: dodatkowych 
zasad w sprawie alokacji rezerwy na rzecz 
wzrostu gospodarczego
i konkurencyjności, orientacyjnej definicji 
obszaru i ludności objętych strategiami 
rozwoju lokalnego, szczegółowych zasad 
dotyczących instrumentów finansowych 
(ocena ex ante, kwalifikowalność 
wydatków, rodzaje działalności, które nie 
są wspierane, łączenie wsparcia, 
przekazywanie aktywów i zarządzanie 
nimi, wnioski o płatności i kapitalizacja 
rocznych odsetek), definicji stawki 
ryczałtowej dla operacji przynoszących 
dochód, obowiązków państw 
członkowskich dotyczących procedury 
zgłaszania nieprawidłowości
i odzyskiwania kwot nienależnie 
wypłaconych, wzoru poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego 
funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli, warunków audytów krajowych, 
kryteriów akredytacji organów 
zarządzających i organów certyfikujących, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych, poziomu korekty 
finansowej, która ma być zastosowana. 
Komisja powinna mieć również 
uprawnienia do zmiany załączników I i IV 
na potrzeby przyszłych dostosowań. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

Or. en
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających umowy partnerskie, 
decyzji przyznających rezerwę na 
wykonanie oraz decyzji zawieszających 
płatności w związku z polityką 
gospodarczą państw członkowskich,
a także – w odniesieniu do funduszy –
decyzji przyjmujących programy 
operacyjne, decyzji zatwierdzających duże 
projekty, decyzji zawieszających płatności 
oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych.

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających wspólnie uzgodnione
umowy partnerskie, decyzji przyznających 
rezerwę na wykonanie oraz decyzji 
zawieszających płatności w związku
z polityką gospodarczą państw 
członkowskich, a także – w odniesieniu do 
funduszy – decyzji przyjmujących 
programy operacyjne, decyzji 
zatwierdzających duże projekty, decyzji 
zawieszających płatności oraz decyzji
w sprawie korekt finansowych.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część pierwsza – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają 
dokument przekładający ogólne
i szczegółowe cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania dla 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, ustanawiając dla 
każdego celu tematycznego kluczowe 
działania będące zaleceniami, które 
powinien brać pod uwagę każdy z tych 
funduszy zgodnie z priorytetami 
inwestycyjnymi, oraz mechanizmy mające 
na celu zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
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zatrudnienia w państwach członkowskich i 
w Unii;

zakresem wspólnych ram strategicznych
z politykami gospodarczymi i politykami 
zatrudnienia w państwach członkowskich i 
w Unii, dotyczącymi wdrażania art. 174 
Traktatu;

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część pierwsza – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć pierwsza – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 24a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 4 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku konkretnego wniosku dotyczącego kodeksu postępowania powody 
wprowadzenia takiego instrumentu, jego cel i charakter są niejasne.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Dostępność dla osób niepełnosprawnych

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

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) dla każdego celu tematycznego –
zalecenia dotyczące kluczowych działań, 
które mają być wspierane z każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strukturalnych;

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) priorytetowe obszary działań
w zakresie współpracy dla każdego
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(d) priorytetowe obszary działań
w zakresie współpracy dla każdego
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich zgodnie z priorytetami 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane przepisy, które mają zostać uwzględnione we wspólnych ramach 
strategicznych, powinny być przyjęte przez Parlament Europejski i Radę zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę,
w stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę,
w stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich zgodnie z priorytetami 
państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
uwarunkowania ex ante mające znaczenie 
dla efektywności wkładu z funduszy
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w przypadkach uwzględnianych inwestycji
zostały spełnione.

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

0,1% środków przydzielonych każdemu 
państwu członkowskiemu, z wyjątkiem 
środków przydzielonych na cel 
„Europejska współpraca terytorialna” i na 
tytuł V rozporządzenia w sprawie EFMR, 
stanowi rezerwę na wykonanie, która ma 
zostać przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przepis budzi poważne obawy o jego skutki w ogólnym kontekście 
funkcjonowania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, uprawnień 
Komisji, a także poziomu obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich.
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Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przeprowadza ocenę 
wykonania programów we wszystkich 
państwach członkowskich, odnosząc się do 
podstawy oceny wykonania określonej
w odpowiednich umowach partnerskich
i programach. Ocenę wykonania 
przeprowadza się dwa razy w ciągu okresu 
objętego programem, w latach wspólnie 
uzgodnionych przez państwo członkowskie
i Komisję. Metoda określania podstawy 
oceny wykonania jest przedstawiona
w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie przeglądu w 2019 r.
Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w celu określenia 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 

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

programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie, biorąc pod uwagę 
między innymi warunki zewnętrzne oraz 
zmiany PKB UE i danego państwa 
członkowskiego. Państwo członkowskie 
proponuje przydział rezerwy na wykonanie 
dla programów i priorytetów określonych
w tej decyzji Komisji. Komisja zatwierdza 
zmiany programów, których to dotyczy, 
zgodnie z art. 26. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi informacji 
zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3, rezerwa na 
wykonanie dla danych programów lub 
priorytetów nie jest przydzielana.

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli z oceny wykonania 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 2 wynika, 
że w ramach jakiegoś priorytetu
w znacznym zakresie nie osiągnięto celów 
pośrednich określonych w podstawie oceny 
wykonania, Komisja może zawiesić
w całości lub w części płatność okresową 
dla priorytetu programu, zgodnie
z procedurą ustanowioną w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy
i zgodnie z wcześniejszymi uwagami 
Komisji.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – rozdział IV – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwarunkowania makroekonomiczne Pomoc dla państw członkowskich 
mających trudności budżetowe

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane
w ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa
w art. 48.

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

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

realizacji działań mających na celu 
uwzględnienie zasad określonych w art. 6, 
7, 7a i 8, oraz informacje na temat 
wsparcia wykorzystanego do realizacji 
celów dotyczących zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 48 – ustęp 3 – litera la) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 51 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ja) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja) wsparcie na rzecz budowania 
zdolności partnerów społecznych
i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie angażowania 
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przedstawicieli grup w trudnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 56 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 58 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) według stawki zryczałtowanej
w wysokości do 20 % bezpośrednich 
kosztów kwalifikowalnych, w przypadku 
gdy stawka jest obliczana na podstawie 
rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej 
metody obliczeń lub metody stosowanej
w ramach systemów dotacji finansowanych
w całości przez państwo członkowskie
w przypadku podobnego rodzaju operacji
i beneficjenta;

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

Or. en
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Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 58 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 59 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby utrzymać obecne zasady dotyczące kwalifikowalności VAT w celu uniknięcia 
dodatkowego obciążenia budżetowego, a w konsekwencji ryzyka znacznego zmniejszenia 
wykorzystania funduszy przez państwa członkowskie. Kwalifikowalność VAT 
niepodlegającego odzyskaniu jest bardzo ważna przede wszystkim dla gmin i regionów 
zwłaszcza mniej rozwiniętych, które mogłyby borykać się z jeszcze większymi trudnościami niż
w obecnym okresie.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 60 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) łączna kwota przydzielona w ramach 
programu do operacji zlokalizowanych 
poza obszarem objętym programem nie 
przekracza 10 % wsparcia z EFRR, 
Funduszu Spójności i EFMR na poziomie 
priorytetu, lub 3 % wsparcia z EFRROW 
na poziomie programu;

(b) łączna kwota przydzielona w ramach 
programu do operacji zlokalizowanych 
poza obszarem objętym programem nie 
przekracza 15% wsparcia z EFRR, 
Funduszu Spójności i EFMR na poziomie 
priorytetu, lub 5% wsparcia z EFRROW na 
poziomie programu;

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 74 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) 16,39% (tj. kwota 53 142 922 017 
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwych 
wyjątków w przypadku stolicy państwa
o dużej gęstości zaludnienia i bardzo dużej 
koncentracji ludności państwa na jej 
terenie, na podstawie umowy
o partnerstwie;

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Do EFS przydziela się co najmniej 25% 
środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40% środków dla regionów
w okresie przejściowym i 45% środków 
dla regionów lepiej rozwiniętych
w każdym państwie członkowskim. Do 
celów niniejszego przepisu wsparcie dla 
państwa członkowskiego poprzez 
[instrument „Żywność dla 
potrzebujących”] uznaje się za część 
udziału funduszy strukturalnych 
przydzielonego do EFS.

Or. en
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Uzasadnienie

Wobec braku konkretnych danych uzasadniających proponowane duże zróżnicowanie 
wartości liczbowych i ze względu na różnice między państwami członkowskimi, obecna 
elastyczność powinna być utrzymana. Przydziały na poszczególne fundusze powinny być 
uzgodnione w umowie partnerskiej, na podstawie krajowego programu reform oraz innych 
odpowiednich programów i strategii państwa członkowskiego.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. 0,1% środków na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” stanowi rezerwę na 
wykonanie, alokowaną zgodnie z art. 20.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przy zasadach istniejących na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie ma powodu 
nakładać dodatkowych obciążeń na państwa członkowskie. Ponadto należy wziąć pod uwagę 
wysoki poziom złożoności polityki spójności oraz zasadę pomocniczości zapisaną w Traktacie.
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Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 86 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 2 – litera f) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy – podpunkt (iia) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 87 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 89 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 95 – akapit pierwszy – punkt 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 100 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 101 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 101 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

konkretne działania mające na celu 
promowanie równouprawnienia płci oraz 
zapobieganie dyskryminacji i uzgodnienia 
wdrożone, aby zapewnić włączenie 
perspektywy płci do programów 
operacyjnych i operacji;

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 101 – ustęp 3 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 101 – ustęp 3 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 106 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategia komunikacji powinna być 
dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 108 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 110 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 124 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 127 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja umarza każdą część kwoty 
obliczonej zgodnie z akapitem drugim
w ramach programu operacyjnego, która 
nie została wykorzystana na wstępną
i roczną płatność zaliczkową, płatności 
okresowe lub płatność salda rocznego do 
dnia 31 grudnia drugiego roku 
budżetowego następującego po roku,
w którym podjęto zobowiązanie budżetowe
w ramach programu operacyjnego lub
w odniesieniu do której nie przesłano 
wniosku o płatność zgodnie z art. 126 ust. 
1.

Komisja umarza każdą część kwoty 
obliczonej zgodnie z akapitem drugim
w państwie członkowskim, która nie 
została wykorzystana na wstępną i roczną 
płatność zaliczkową, płatności okresowe 
lub płatność salda rocznego do dnia 31 
grudnia trzeciego roku budżetowego 
następującego po roku, w którym podjęto 
zobowiązanie budżetowe w ramach 
programu operacyjnego lub w odniesieniu 
do której nie przesłano wniosku o płatność 
zgodnie z art. 126 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem zmiany w art. 124 państwom członkowskim należy zapewnić większą 
elastyczność również w odniesieniu do umorzenia zobowiązań. Ponadto należy zapewnić 
większą przewidywalność, która powinna stanowić podstawową zasadę nowych ram 
legislacyjnych.

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część trzecia – artykuł 134 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Podstawy oceny wykonania składają się
z celów pośrednich ustanowionych dla 
każdego priorytetu, w stosownych 
przypadkach, na dwa konkretne lata 
okresu realizacji programu, poprzedzające 
lata przeprowadzenia oceny wykonania, 
które zostaną wspólnie uzgodnione przez 
państwa członkowskie i Komisję, oraz
z celów końcowych ustalonych na 2022 r.
Cele pośrednie i końcowe przedstawiane są 
zgodnie ze wzorem określonym w tabeli 1.

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Cele pośrednie dotyczą osiągania 
szczegółowych celów priorytetu,
w stosownych przypadkach, wyrażając 
zamierzony postęp na drodze do 
osiągnięcia celów ustanowionych na 
koniec okresu. Cele pośrednie ustanowione 
na 2016 r. zawierają wskaźniki finansowe
i wskaźniki produktu. Cele pośrednie 
ustanowione na 2018 r. zawierają 
wskaźniki finansowe, wskaźniki produktu
oraz, w stosownych przypadkach, 
wskaźniki rezultatu. Cele pośrednie mogą 
zostać ustanowione również dla 
kluczowych etapów realizacji. 

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

Or. en
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Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ambitne, ale realistyczne z punktu 
widzenia szczególnych okoliczności
w danym państwie członkowskim, 
charakteru interwencji i środków 
przeznaczonych na dany priorytet;

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en


