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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Fundusze strukturalne stanowią jeden z głównych instrumentów UE służących realizacji 
uzgodnionych celów polityki UE w dziedzinie energetyki, innowacji, badań, telekomunikacji
i MŚP w drodze strategicznych inwestycji finansowych. Nasza komisja jest zatem żywo 
zainteresowana prawidłowym wyznaczeniem celów i inwestycyjnych priorytetów unijnej 
polityki spójności na lata 2014-2020 i jest aktywnie zaangażowana w ten proces. Ponadto 
musimy zagwarantować odpowiednią koordynację inwestycji realizowanych przy wsparciu
z funduszy strukturalnych z innymi programami wspólnotowymi, w szczególności takimi jak 
Horyzont 2020, instrument „Łącząc Europę” i COSME, oraz jak najlepsze wykorzystanie 
efektu synergii między poszczególnymi funduszami.

W celu doprecyzowania celów i inwestycyjnych priorytetów oraz usprawnienia koordynacji
i właściwego wykorzystywania środków pochodzących z funduszu, sprawozdawczyni 
proponuje zatem szereg zmian we wspólnych przepisach oraz w rozporządzeniu w sprawie 
EFRR i Funduszu Spójności.

Sprawozdawczyni jest zdania, że wspólne ramy strategiczne obejmujące pewne kluczowe 
elementy dotyczące wytycznych i zasad wspólnych dla wszystkich funduszy polityki 
regionalnej powinny być rozpatrywane i zatwierdzane przez Parlament i Radę przy możliwie 
najściślejszej współpracy z instytucjami wspólnotowymi.

Mając to na uwadze, sprawozdawczyni pragnęłaby, aby decyzję w tej kwestii pozostawić 
komisji przedmiotowo właściwej, jednak w opinii znajdą się jednocześnie:
- poprawki, które jednoznacznie ograniczają zakres wspólnych ram strategicznych, 

ponieważ zgodnie z aktami podstawowymi ramy te dotyczą wyłącznie operacyjnego 
wymiaru celów i inwestycyjnych priorytetów;

- poprawki dotyczące EFRR i Funduszu Spójności, które mają na celu lepsze określenie 
priorytetów inwestycyjnych i mogłyby niemal zastąpić kluczowe działania 
przewidziane w dokumencie roboczym służb Komisji (SWD(2012) 61 final).

W ten sposób sprawozdawczyni pragnie zagwarantować, że współustawodawca będzie 
uczestniczyć w omawianiu celów strategicznych i kluczowych priorytetów inwestycyjnych,
a także w podejmowaniu odnośnych decyzji.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Komisja, aktem delegowanym, 
powinna przyjąć wspólne ramy 
strategiczne, które przekładają cele Unii na 
kluczowe działania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych,
w celu wskazania wyraźnego kierunku 
strategicznego dla procesu programowania 
na poziomie państw członkowskich
i regionów. Wspólne ramy strategiczne 
powinny ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych
polityk i instrumentów Unii. Jest zdania, 
że należy w jak największym stopniu 
wykorzystać fundusze strukturalne do 
wspierania tworzenia zdolności
w regionach za pośrednictwem 
specjalnych działań mających na celu 
tworzenie centrów doskonałości, 
modernizowanie uniwersytetów, zakup 
aparatury naukowej, lokalny transfer 
technologii, wspieranie przedsiębiorstw 
rozpoczynających działanie
i przedsiębiorstw odpryskowych oraz 
współpracy sektora przemysłu i środowisk 
akademickich na szczeblu lokalnym. 
Pozwoli to na stworzenie „schodów do 
doskonałości”, które umożliwią tym 
regionom pełny udział w programie 
„Horyzont 2020”, opartym na jakości
i doskonałości. W następstwie programu 
„Horyzont 2020” fundusze strukturalne 
można by wykorzystać do finansowania 
lub współfinansowania działań 
następczych dotyczących projektów 
naukowych „Horyzont 2020” oraz do 
waloryzacji wyników badań, tak aby 
promować łatwy dostęp do wiedzy lub 
ułatwiać rozpowszechnianie zdobytej 
wiedzy pod kątem bezpośredniego 
wykorzystania ekonomicznego bądź 
społecznego.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby zwiększyć efekt synergii między 
funduszami strukturalnymi a innymi 
programami wspólnotowymi, Komisja 
powinna opracować i regularnie 
aktualizować internetowy wykaz 
propozycji projektów programów 
wspólnotowych, które uzyskały pozytywną 
ocenę, lecz nie otrzymały finansowania
z funduszy wspólnotowych lub 
finansowanie to było niewystarczające.  
Państwa członkowskie powinny 
zastanowić się, czy możliwe byłoby 
zawarcie w programach operacyjnych 
ważnych z punktu widzenia tych państw 
propozycji projektów znajdujących się
w omawianym wykazie.

Uzasadnienie

Ten nowy punkt preambuły jest odzwierciedleniem propozycji, by wprowadzić „pieczęć 
doskonałości” w przypadku doskonałych projektów lub zakładów demonstracyjnych/ 
pilotażowych (wprowadzonych w ramach programów takich jak Horyzont 2020, „Łącząc 
Europę” czy COSME), które nie otrzymały finansowania z funduszy wspólnotowych lub 
finansowanie to było niewystarczające i które mogłyby być finansowane przez państwa 
członkowskie w ramach funduszy strukturalnych. Jednak pierwszym krokiem byłoby 
udostępnianie tych informacji.

Poprawka 3

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 

(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
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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.

uwarunkowania ex ante, mające ścisły 
związek merytoryczny ze skutecznym 
wdrożeniem funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
wywierające bezpośredni wpływ na to 
wdrożenie, tak 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 rozważenia
zawieszenia płatności na rzecz programu.

Uzasadnienie

Niekiedy uwarunkowania ex-ante mogą nie zależeć od bezpośrednich działań podmiotu lub 
organu zarządzającego programem.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi
w 2017 i 2019 r. Należy przewidzieć 
rezerwę na wykonanie i alokować ją
w 2019 r., jeżeli cele pośrednie 
ustanowione w postawie oceny wykonania 
zostały osiągnięte. Nie powinny istnieć 
rezerwy na wykonanie dla programów 
europejskiej współpracy terytorialnej ze 
względu na ich różnorodność
i wielonarodowy charakter. Jeżeli 
niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, 

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi
w 2017 i 2019 r. 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 
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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.

mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
nieefektywny. Jeżeli te korekty lub 
zawieszenia dotyczą państwa 
członkowskiego mającego poważne 
trudności z zachowaniem stabilności 
finansowej lub zagrożonego takimi 
trudnościami, środki te mogą zostać 
udostępnione temu państwu 
członkowskiemu pod nadzorem Komisji
w odrębnym programie na rzecz wzrostu. 
Odbywa się to w oparciu o odnośne 
programy, jednak z uwzględnieniem 
priorytetów o najwyższej efektywności 
ekonomicznej. Celem tego mechanizmu 
jest uniknięcie dalszego pogorszenia 
napiętej sytuacji gospodarczej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

podejmie skutecznych działań dotyczących 
procesu zarządzania gospodarczego, 
Komisja powinna mieć prawo zawiesić
w całości lub części płatności
i zobowiązania. Decyzje w sprawie 
zawieszenia powinny być proporcjonalne
i skuteczne, z uwzględnieniem wpływu 
poszczególnych programów na sytuację 
gospodarczą i społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań. W przypadku gdy 
państwo członkowskie nie podejmie 
wystarczających działań przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące, Komisja może 
udostępnić zawieszone środki
w kontrolowany sposób w formie 
zarządzanego przez nią programu. Kładzie 
się przy tym nacisk na priorytetowe 
projekty wspierające w jak największym 
stopniu wzrost, np. projekty z zakresu 
infrastruktury okołobiznesowej, unikając 
pogorszenia sytuacji w gospodarce 
regionalnej oraz sytuacji społecznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Instrumenty finansowe mają coraz 
większe znaczenie ze względu na ich efekt 
dźwigni w stosunku do funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
ich zdolność do łączenia różnych form 
zasobów publicznych i prywatnych w celu 
wspierania publicznych celów polityki,
a także ze względu na większe 
zrównoważenie wsparcia przez odnawialne 
formy finansowania w perspektywie 
długoterminowej.

(22) Instrumenty finansowe mają coraz 
większe znaczenie ze względu na ich efekt 
dźwigni w stosunku do funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
ich zdolność do łączenia różnych form 
zasobów publicznych i prywatnych w celu 
wspierania publicznych celów polityki,
a także ze względu na większe 
zrównoważenie wsparcia przez odnawialne 
formy finansowania w perspektywie 
długoterminowej i umożliwianie dotarcia 
do szerszego kręgu potencjalnych 
beneficjentów.

Uzasadnienie

Uściślenie odnośnego pojęcia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konieczne jest ustanowienie 
szczegółowych zasad dotyczących kwot, 
które mają być zatwierdzane jako wydatki 
kwalifikowalne w momencie zamknięcia,
w celu zagwarantowania, że kwoty 
przekazywane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych do 
instrumentów finansowych,
z uwzględnieniem kosztów zarządzania
i opłat za zarządzanie, są skutecznie 
wykorzystywane na inwestycje i płatności 

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

na rzecz ostatecznych odbiorców.
Konieczne jest również ustanowienie 
szczegółowych przepisów dotyczących 
ponownego wykorzystania zasobów 
związanych ze wsparciem z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, w tym wykorzystania 
zasobów pozostałych po zamknięciu 
programów. Państwom członkowskim 
doświadczającym poważnych trudności
w zakresie stabilności finansowej należy –
z uwzględnieniem priorytetów 
sprzyjających wzrostowi – udostępnić pod 
zarządem Komisji te przeniesione
i pozostałe środki wraz z innymi 
dostępnymi środkami, np. pochodzącymi
z korekt finansowych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41 a) Dokonując oceny dużych 
projektów, Komisja powinna dysponować 
wszelkimi informacjami niezbędnymi do 
stwierdzenia, czy wkład finansowy 
funduszy nie prowadziłby do znacznego 
ubytku miejsc pracy w istniejących 
ośrodkach w Unii Europejskiej, aby 
zagwarantować, że finansowanie 
wspólnotowe nie wspiera przenoszenia 
działalności wewnątrz Unii.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41 b) W odniesieniu do bezpośrednich 
dotacji operacyjnych domaga się 
uwzględnienia faktu, iż zwłaszcza
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w przypadku dużych przedsiębiorstw 
polityka spójności finansuje raczej tzw. 
efekt biegu jałowego, zamiast wpływać na 
miejsce działalności; domaga się
w związku z tym, aby wspieranie dużych 
prywatnych przedsiębiorstw 
koncentrowało się w większym niż 
dotychczas stopniu na inwestycjach
w badania i rozwój lub było częściej 
oferowane w sposób pośredni, poprzez 
wspieranie rozwoju infrastruktury.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41 c) Domaga się ponadto jasnego 
przepisu w ogólnym rozporządzeniu 
dotyczącym funduszy strukturalnych, 
wykluczającego wszelkie finansowanie 
przenoszenia działalności wewnątrz UE ze 
środków unijnych i obniżającego próg 
kontroli tego rodzaju inwestycji do 
10 mln, przy wykluczeniu dużych 
przedsiębiorstw z bezpośrednich subwencji
i ograniczeniu czasu trwania działalności 
do 10 lat;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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członkowskim.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 86 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86 a) W przypadku państw członkowskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej lub zagrożonych taką sytuacją, 
które otrzymały już wsparcie na podstawie 
art. 22 ust. 1, Komisja może udostępnić 
takim państwom członkowskim na ich 
wniosek skorygowane i/lub odzyskane 
środki i/lub zyski z odsetek lub inne środki 
powracające na zasadzie scentralizowanej 
zgodnie z art. 53a rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w odrębnym 
programie, który koncentruje się na 
inwestycjach na rzecz wzrostu, zwłaszcza
w projekty z zakresu infrastruktury 
okołobiznesowej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 86 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86 b) Aby nie dopuścić do dalszego 
pogorszenia sytuacji finansowej państw 
członkowskich, które już mają trudności 
finansowe lub są zagrożone takimi 
trudnościami, na wniosek tych państw 
Komisja powinna udostępnić im jak 
najszybciej pod własnym nadzorem 
odzyskane lub zawieszone środki
w ramach odrębnego programu, 
przeznaczonego na konkretne projekty 
wspierające wzrost, np. z zakresu 
infrastruktury okołobiznesowej.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16

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 

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

zatwierdzających umowy partnerskie oraz 
– w przypadku umorzenia zobowiązań –
decyzji w sprawie zmiany decyzji 
przyjmujących programy, a także –
w odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia, decyzji określających 
podział rocznych środków na 
zobowiązania między państwa 
członkowskie, decyzji określających 
kwoty, które należy przenieść z przydziału 
Funduszu Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego na instrument „Łącząc 
Europę”, decyzji określających kwoty, 
które należy przenieść z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument
„Żywność dla potrzebujących”, decyzji 
przyjmujących i zmieniających programy 
operacyjne, decyzji w sprawie dużych 
projektów, decyzji w sprawie wspólnych
planów działania, decyzji zawieszających 
płatności oraz decyzji w sprawie korekt 
finansowych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
zapewniają wsparcie mające na celu 
realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 

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
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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.

właściwych zintegrowanych wytycznych, 
zaleceń dla poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu i właściwych zaleceń Rady 
przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu w oparciu o krajowe programy 
reformy.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja oraz państwa członkowskie 
zapewniają spójność wsparcia z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych z polityką i priorytetami 
Unii oraz jego komplementarność z innymi 
instrumentami Unii, uwzględniając 
jednocześnie szczególny kontekst każdego 
państwa członkowskiego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych jest 
realizowane w ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi.

3. Wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych jest 
realizowane w ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi, 
zgodnie z zasadą pomocniczości.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają skuteczność i efektywność 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych poprzez zapewnienie 
realizacji proponowanych celów oraz
monitorowanie, sprawozdawczość i ocenę, 
oraz przejrzystość w procedurach 
selekcyjnych dzięki podkreśleniu 
konieczności podawania uzasadnień do 
wiadomości publicznej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej
i odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwo członkowskie 

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

organizuje zgodnie z art. 4 ust. 4
partnerstwo z odpowiednimi władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz
z następującymi partnerami:

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają promowanie 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet, 
godzenia życia rodzinnego z zawodowym, 
aby zwiększyć odsetek kobiet 
posiadających zatrudnienie,
a uwzględnianie problematyki płci jest 
zapewnione w procesie przygotowywania, 
realizacji i oceny programów.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych są osiągane
w ramach zintegrowanego,
zrównoważonego rozwoju oraz unijnego 
wsparcia celu ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11
i 19 Traktatu, z uwzględnieniem zasady
„zanieczyszczający płaci” oraz 
konieczności unikania przyszłych kosztów 
zewnętrznych ponoszonych przez 
społeczeństwo europejskie.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę
o niskim wskaźniku emisji dwutlenku 
węgla i innych najpoważniejszych
w skutkach zanieczyszczeń, we wszystkich 
sektorach;

Uzasadnienie

Rozszerzenie celu ograniczenia emisji na inne, obok dwutlenku węgla, zanieczyszczenia.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) wzrost efektywności energetycznej 
wszystkich sektorów, zwłaszcza sektora 
budownictwa i mieszkalnictwa;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie 
efektywności wykorzystywania zasobów, 
jak również skutecznego zarządzania nimi 
dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu 
sektora prywatnego;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych;

(7) promowanie zrównoważonego 
transportu intermodalnego i mobilności, 
koncentrując się jednocześnie na 
usuwaniu niedoborów przepustowości
i uzupełnianiu brakujących połączeń 
transgranicznych w trwałej
i intermodalnej infrastrukturze 
transportowej;

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników

(8) wzrost zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej oraz zapewnianie 
ukierunkowania strategicznego w zakresie 
rozwoju terytorialnego w oparciu
o strategię „Europa 2020” na wszystkich 
szczeblach zarządzania w ramach agendy 
terytorialnej Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Pomoc techniczna powinna również ułatwiać podejmowanie strategicznych działań 
oddolnych. Agenda terytorialna 2020, którą państwa członkowskie poparły w 2011 r., 
zawiera bardzo przydatne zalecenia odnoszące się do rozwoju terytorialnego w UE.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp pierwszy – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) wzrost spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
Unii, wspólne ramy strategiczne 
przekładają ogólne i szczegółowe cele 

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

inwestycyjne priorytety unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, zgodnie
z poszczególnymi rozporządzeniami
w sprawie wspólnych ram strategicznych.

Strategię należy opracować
w porozumieniu z organami państw 
członkowskich odpowiedzialnymi za 
wdrażanie polityki regionalnej UE, aby 
zagwarantować jednolite i wspólne 
podejście.

Uzasadnienie

Zgodnie z aktami podstawowymi wspólne ramy strategiczne dotyczą wyłącznie operacyjnego 
wymiaru celów i priorytetów inwestycyjnych. 

Zaleca się utrzymanie stałego dialogu z właściwymi organami odpowiedzialnymi za 
wdrożenie.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Zgodnie z aktami podstawowymi wspólne ramy strategiczne dotyczą wyłącznie operacyjnego 
wymiaru celów i priorytetów inwestycyjnych.

Poprawka 36
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

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 lub synergię na 
rzecz basenów morskich i rzecznych;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wspólne ramy strategiczne są 
zamieszczone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje 
przeglądu i w razie potrzeby przyjmuje,
w drodze aktu delegowanego zgodnie
z art. 142, zmienione wspólne ramy 
strategiczne.

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja
Europejska może przedłożyć ustawodawcy 
na jego wniosek projekt zmian.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje do dnia 30 września 2013 r., 
przy wsparciu Komisji i we wspólpracy
z nią, umowę partnerską na okres od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Zgodnie z art. 4 ust. 4 umowa 
partnerska jest sporządzana przez państwa 
członkowskie we współpracy z partnerami,
o których mowa w art. 5. Umowa 
partnerska jest przygotowywana w dialogu
z Komisją.

Poprawka 42
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) analizę rozbieżności i potrzeb 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych i kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych oraz celów określonych we 
właściwych 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 w oparciu o krajowe programy 
reformy;

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, jak również 
orientacyjną łączną kwotę wsparcia 
przewidzianą dla celu dotyczącego zmiany 

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym i regionalnym dla 
każdego z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, jak również 
orientacyjną łączną kwotę wsparcia 
przewidzianą dla celu dotyczącego zmiany 
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klimatu; klimatu;

Uzasadnienie

Wsparcie należy rozumieć jako przydzielane według celów tematycznych na poziomie 
regionalnym.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – 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 i dorzeczy oraz 
istniejące synergie;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) mechanizmy na poziomie krajowym
i regionalnym zapewniające koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz innymi 
unijnymi i krajowymi instrumentami 
finansowania, a także EBI;

(i) mechanizmy, struktury i organy na 
poziomie krajowym i regionalnym 
zapewniające koordynację między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz innymi unijnymi
i krajowymi instrumentami finansowania,
a także EBI; w odniesieniu do koordynacji
z innymi unijnymi instrumentami 
finansowania w umowie należy wskazać 
struktury, które gwarantują strategiczne 
ustalanie priorytetów dotyczących 
poszczególnych instrumentów. Takie 
struktury powinny też dążyć do unikania 
powielania działań, do określenia 
obszarów, w których potrzebne jest 
dodatkowe wsparcie, oraz do zapewnienia 
beneficjentom spójnych i sprawnych 
możliwości finansowania.
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Uzasadnienie

Powodem dodania tego tekstu jest wyjaśnienie zawarte w dokumencie roboczym slużb 
Komisji (SWD (2012) 61 final) dotyczącym tego, jak powinna przebiegać koordynacja
z innymi instrumentami finansowymi Unii. Tymi aspektami, kluczowymi dla udanego 
wdrożenia funduszy strukturalnych, należy zająć się w akcie podstawowym.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb
regionów obejmujących najuboższe 
obszary geograficzne lub regionów 
stojących przed wyzwaniami 
demograficznymi 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;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – punkt c a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zintegrowane podejście do rozwoju 
infrastruktury regionów, zwłaszcza
z myślą o zintegrowanym korzystaniu
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, instrumentu „Łącząc 
Europę” oraz funduszy TEN, ze 
szczególnym uwzględnieniem połączeń 
transgranicznych i regionalnych 
podłączeń do międzynarodowych osi 
transportu;
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) skonsolidowaną tabelę celów 
pośrednich i końcowych, określonych
w programach dla celów podstawy oceny 
wykonania, o której mowa w art. 19 ust. 1, 
wraz z metodyką i mechanizmami 
mającymi na celu zapewnienie spójności 
między różnymi programami i funduszami 
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

(i) skonsolidowaną tabelę mierzalnych 
jakościowych i ilościowych celów 
pośrednich i końcowych, określonych
w programach dla celów podstawy oceny 
wykonania, o której mowa w art. 19 ust. 1, 
wraz z metodyką i mechanizmami 
mającymi na celu zapewnienie spójności 
między różnymi programami i funduszami 
objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia zgodność umowy 
partnerskiej z niniejszym rozporządzeniem, 
ze wspólnymi ramami strategicznymi,
z zaleceniami dla poszczególnych krajów 
na podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz
z zaleceniami Rady przyjętymi na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, biorąc 

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

w oparciu o krajowe programy reformy, 
biorąc pod uwagę oceny ex ante 
programów, i przedstawia swoje uwagi
w ciągu trzech miesięcy od daty 
przedłożenia umowy partnerskiej. Państwo 
członkowskie dostarcza wszelkich 
koniecznych dodatkowych informacji oraz,
w stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy partnerskiej.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 umowy 
partnerskiej nie później niż cztery miesiące
po jej przedłożeniu przez państwo 
członkowskie i po uwzględnieniu uwag 
przedstawionych przez Komisję.
Zainteresowane państwo członkowskie
i Komisja współpracują w celu jak 
najszybszego przyjęcia umowy 
partnerskiej. W każdym przypadku 
maksymalny termin przyjmowania umów 
partnerskich nie może przekroczyć sześciu 
miesięcy od ich przekazania państwu 
członkowskiemu. Umowa partnerska nie 
wchodzi w życie przed dniem 1 stycznia 
2014 r.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
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funduszy. funduszy. Uwarunkowania te muszą 
bezwzględnie mieć ścisły związek 
merytoryczny ze skutecznym wdrożeniem 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów.
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu w odniesieniu do zasobów 
związanych z sektorem, którego dotyczy 
uwarunkowanie, do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante.
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante
w terminie określonym w programie 
stanowi podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję. W przypadku państw 
członkowskich mających trudności 
finansowe lub zagrożonych takimi 
trudnościami zastosowanie ma art. 22 
ust. 2a (wniosek w sprawie programu 
specjalnego pod nadzorem Komisji).

Uzasadnienie

Umowa partnerska powinna wyraźnie określać podział obowiązków między Komisją, 
państwami członkowskimi a instytucją zarządzającą w odniesieniu do wdrożenia omawianego 
mechanizmu.  

Jako że uwarunkowania obejmują system sankcji, należy je ściśle powiązać z wdrażaniem 
polityki spójności i celami programów operacyjnych. Warunki określone na szczeblu UE 
mogą nie uwzględniać innych zmiennych związanych ze szczególnym kontekstem lokalnym lub 
regionalnym, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 pośredniej 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.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie, które spełniają 
jeden z warunków wymienionych w ust. 1 
lit. a), b) lub c), mogą w celu 
ustabilizowania swojej sytuacji 
gospodarczej oraz uniknięcia poważnej 
utraty środków zwrócić się do Komisji
o sporządzenie za pośrednictwem aktu 
wykonawczego odrębnego programu 
zgodnie z art. 53a rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (zasada 
scentralizowana), który to program 
zagwarantuje, że zawieszone i/lub 
odzyskane płatności danego państwa 
członkowskiego umożliwią jak najszybszą 
realizację celu określonego w art. 21 ust. 4 
niniejszego rozporządzenia, czyli 
maksymalizacji wpływu dostępnych 
środków na wzrost i konkurencyjność. 
_________
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, które spełniają 
jeden z warunków wymienionych w art. 22 
ust. 1 lit. a), b) lub c), mogą w celu 
ustabilizowania swojej sytuacji 
gospodarczej oraz uniknięcia poważnej 
utraty środków zwrócić się do Komisji
o sporządzenie za pośrednictwem aktu 
wykonawczego odrębnego programu 
zgodnie z art. 53a rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
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Wspólnot Europejskich1 (zasada 
scentralizowana), który to program 
zagwarantuje, że zawieszone i/lub 
odzyskane płatności danego państwa 
członkowskiego umożliwią jak najszybszą 
realizację celu określonego w art. 21 ust. 4 
niniejszego rozporządzenia, czyli 
maksymalizacji wpływu dostępnych 
środków na wzrost i konkurencyjność.
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 61

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

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

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

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie znajdujące się
w trudnej sytuacji finansowej, które 
spełniają jeden z warunków 
wymienionych w art. 22 ust. 1, inwestują 
przy ewentualnym wsparciu Komisji 
odsetki lub inne zyski w projekty 
wspierające w jak największym stopniu 
wzrost i konkurencyjność, w szczególności
w projekty z zakresu infrastruktury 
okołobiznesowej.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 38 – akapit drugi – punkt c a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) projekty infrastrukturalne.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie znajdujące się
w trudnej sytuacji finansowej, które 
spełniają jeden z warunków 
wymienionych w art. 22 ust. 1, 
przeznaczają przy ewentualnym wsparciu 
Komisji środki wymienione w ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu na projekty 
wspierające w jak największym stopniu 
wzrost i konkurencyjność, w szczególności 
na projekty z zakresu infrastruktury 
okołobiznesowej.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie znajdujące się
w trudnej sytuacji finansowej, które 
spełniają warunki wymienione w art. 22 
ust. 1, przeznaczają przy ewentualnym 
wsparciu Komisji środki wymienione
w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu na 
projekty wspierające w jak największym 
stopniu wzrost i konkurencyjność,
w szczególności na projekty z zakresu 
infrastruktury okołobiznesowej.

Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komitet monitorujący składa się
z przedstawicieli instytucji zarządzającej, 
wszelkich instytucji pośredniczących
i przedstawicieli partnerów. Każdy członek 
komitetu monitorującego ma prawo głosu.
Przy powoływaniu komitetu należy 
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kierować się zasadą równości płci.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 44 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do wiadomości publicznej podaje się 
streszczenie zawartości rocznych
i końcowych sprawozdań z realizacji.

8. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie UE sprawozdania 
roczne i pośrednie dotyczące sposobu 
wykorzystania środków i realizacji celów 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
oceny ex ante w celu poprawy jakości 
projektowania każdego programu.

1. Państwa członkowskie przeprowadzają
we współpracy z Komisją i pod jej 
kierunkiem oceny ex ante w celu poprawy 
jakości projektowania każdego programu.

Poprawka 69

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena ex post jest przeprowadzana przez 
Komisję lub państwa członkowskie,
w ścisłej współpracy. Oceny ex-post 
badają skuteczność i efektywność funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ich wkład w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie ze szczegółowymi wymogami 
ustanowionymi w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy. Oceny ex post 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Ocena ex post jest przeprowadzana przez 
Komisję i państwa członkowskie, w ścisłej 
współpracy. Oceny ex-post badają 
skuteczność i efektywność funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ich wkład w realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie ze szczegółowymi wymogami 
ustanowionymi w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy. Oceny ex post 
zostają zakończone do dnia 31 grudnia 
2023 r.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 51 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z inicjatywy lub w imieniu Komisji 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą wspierać pomoc
w zakresie przygotowania
i monitorowania, a także pomoc 
administracyjną i techniczną oraz środki 
oceny, audytu i kontroli, które są 
niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

Z inicjatywy lub w imieniu Komisji bądź 
na wniosek państwa członkowskiego i po 
jego zatwierdzeniu przez Komisję fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą wspierać pomoc
w zakresie przygotowania
i monitorowania, a także pomoc 
administracyjną i techniczną oraz środki 
oceny, audytu i kontroli, które są 
niezbędne do wykonania niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 51 – akapit pierwszy – punkt c a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) środków związanych z analizą 
istotnych projektów realizowanych
w ramach innych programów 
wspólnotowych, takich jak ramowy 
program na rzecz badań i rozwoju, 
instrument „Łącząc Europę” czy program 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, 
oraz propozycji projektów tych 
programów, które uzyskały pozytywną 
ocenę, lecz nie otrzymały wsparcia 
finansowego z funduszy wspólnotowych
z uwagi na ograniczenia budżetowe;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 61 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 65 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja i wszystkie państwa 
członkowskie są wspólnie odpowiedzialne 
za realizację wyznaczonych celów
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i należyte zarządzanie funduszami.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 77 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie, które 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, 
spełnia jeden z warunków wymienionych
w art. 22 ust. 1, Komisja powinna za 
pośrednictwem aktu wykonawczego 
sporządzić na wniosek tego państwa 
odrębny program w myśl zasady 
scentralizowanej zgodnie z art. 53a 
rozporządzenia nr 1605/2002, tak aby 
połączyć zawieszone i/lub odzyskane 
środki oraz odsetki lub niewykorzystane 
środki danego państwa członkowskiego
i przeznaczyć je na wspieranie w jak 
największym stopniu wzrostu i rozwoju 
gospodarczego, w szczególności na 
projekty z zakresu infrastruktury 
okołobiznesowej.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 80 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. W przypadku państw członkowskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, które spełniają jeden
z warunków wymienionych w art. 22 
ust. 1, anulowane środki są inwestowane
w ramach zarządzanego przez Komisję 
zgodnie z art. 53a rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 programu, 
sporządzonego za pośrednictwem aktu 
wykonawczego, w priorytetowe projekty 
wspierające w jak największym stopniu 
wzrost i konkurencyjność, w szczególności
w projekty z zakresu infrastruktury 
okołobiznesowej, aby uniknąć dalszego 
pogorszenia sytuacji gospodarczej 
regionów.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 82 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regiony słabiej rozwinięte, które 
otrzymywały wsparcie w tej kategorii 
dłużej niż przez dwa okresy wsparcia, 
które jednak mimo maksymalnego 
wsparcia nie zdołały znacznie poprawić 
swojej sytuacji gospodarczej, społecznej
i środowiskowej, zostają w kolejnym 
okresie zakwalifikowane do kategorii,
w której krajowy udział we 
współfinansowaniu jest wyższy.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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



PE486.188v02-00 40/55 AD\905587PL.doc

PL

EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych; rozwiniętych;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 wyniósł 
mniej niż 75 % średniej UE-25 w okresie 
odniesienia, lecz których PKB na 
mieszkańca wzrósł do ponad 75 % średniej 
UE-27, powinny otrzymać alokację
z funduszy strukturalnych równą co 
najmniej dwóm trzecich ich alokacji na 
okres 2007-2013.

Wszystkie regiony, które w latach 2007-
2013 otrzymały wsparcie w ramach celu 
„Konwergencja” i których PKB na 
mieszkańca wynosi ponad 75% średniej 
UE-27, otrzymują wsparcie z funduszy 
strukturalnych w wysokości co najmniej
dwóch trzecich środków przyznanych im
na okres 2007-2013.
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zmniejszenia dysproporcji
w poziomach średniej intensywności 
pomocy na mieszkańca, które mogą 
pojawić się w niektórych państwach 
członkowskich w porównaniu z okresem 
2007–2013, takie stopy wprowadza się
w celu przydzielenia środków na okres 
2014–2020 co najmniej na poziomie 
odpowiadającym okresowi 2007–2013 
zgodnie z metodą obliczeniową określoną
w załączniku II rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006. Pułap obniża się
w przypadku wyłączenia funduszu 
rybackiego i funduszu na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zryczałtowanej stopy ograniczenia wynoszącej 2,5% nie zapewnia 
elastyczności umożliwiającej odzwierciedlenie istniejących dysproporcji wśród państw 
członkowskich w zakresie stopy absorpcji i poziomu rozwoju i – w konsekwencji – wywarłoby 
negatywny wpływ na małe i słabiej rozwinięte regiony, których gospodarka poważnie 
ucierpiała wskutek kryzysu finansowego i gospodarczego w latach 2008–2010.

Poprawka 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) kwalifikująca się ludność, zamożność 
regionu, zamożność kraju, wskaźnik 
zatrudnienia wśród ludności aktywnej 
zawodowo oraz stopa bezrobocia
w regionach słabiej rozwiniętych i 
w regionach w okresie przejściowym;
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Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja muszą 
zadbać o to, by umowy partnerskie
i programy operacyjne zapewniały 
skuteczne i wykonalne połączenie 
środków z funduszy strukturalnych ze 
środkami z Funduszu Spójności oraz
z instrumentem „Łącząc Europę”
i rozporządzeniami dotyczącymi TEN.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. 5 % środków na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego

skreślony
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i zatrudnienia” stanowi rezerwę na 
wykonanie, alokowaną zgodnie z art. 20.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 3,48 %
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020 (tj. w kwocie 11 700 000 
004 EUR).

8. Środki na cel „Europejska współpraca 
terytorialna” ustala się na poziomie 7 %
zasobów ogólnych dostępnych na cele 
zobowiązań budżetowych z funduszy na 
okres 2014-2020.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, Komisja 
może uwzględnić, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych, wniosek państwa 

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

członkowskiego, złożony przy pierwszym 
przekazaniu umowy partnerskiej
o przeniesienie do 30 % ogólnej kwoty 
środków z danej kategorii regionów do 
innych kategorii regionów.

Poprawka 91

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – akapit drugi – litera c – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR 
oraz innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;

i) mechanizmy zapewniające koordynację 
między funduszami, EFRROW, EFMR, 
instrumentem „Łącząc Europę” oraz 
innymi unijnymi i krajowymi 
instrumentami finansowania oraz EBI;

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – akapit drugi – litera c) – podpunkt vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) w stosownych przypadkach – wkład 
planowanych interwencji w realizację 

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

strategii lub synergii makroregionalnych
i strategii na rzecz basenów morskich
i rzecznych;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 87 – akapit drugi – litera c) – podpunkt vi a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi a) identyfikacja obszarów, na których 
wspierano transgraniczne połączenia 
infrastrukturalne i/lub połączenia 
regionalne;

Poprawka 95

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) planowane połączenie środków
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności z innymi instrumentami 
finansowymi, w szczególności
z instrumentem „Łącząc Europę”;

Poprawka 96

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów, 
łagodzenia skutków zmiany klimatu
i dostosowania do zmiany klimatu, 
odporności na klęski żywiołowe, 
zapobiegania ryzyku i zarządzanie 

(i) opis konkretnych działań mających na 
celu uwzględnienie przy wyborze operacji 
wymogów ochrony środowiska, 
efektywnego wykorzystania zasobów,
ochrony różnorodności biologicznej, 
opartego na ekosystemie łagodzenia 
skutków zmiany klimatu i dostosowania do 
zmiany klimatu, odporności na klęski 
żywiołowe, zapobiegania ryzyku
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ryzykiem; i zarządzanie ryzykiem;

Poprawka 97

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i a) opis wkładu programu we wspieranie 
infrastruktury;

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. EFRR i EFS mogą finansować
z zastrzeżeniem ograniczenia do wysokości
20 % unijnego finansowania w odniesieniu 
do każdej osi priorytetowej programu 
operacyjnego, część operacji, w przypadku 
której koszty kwalifikują się do wsparcia
z drugiego funduszu w oparciu o zasady 
kwalifikowalności stosowane do tego 
funduszu, pod warunkiem że koszty te są 
konieczne do odpowiedniej realizacji 
operacji i są bezpośrednio z nią związane.

Poprawka 99

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(f) analizę oddziaływania na środowisko,
z uwzględnieniem potrzeb dotyczących 
dostosowania do zmiany klimatu
i łagodzenia skutków zmiany klimatu,
efektywnego gospodarowania zasobami, 
ochrony różnorodności biologicznej,
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a także odporności na klęski żywiołowe;

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja dokonuje oceny dużego 
projektu na podstawie informacji,
o których mowa w art. 91, w celu ustalenia, 
czy zaproponowane wsparcie z funduszy 
jest uzasadnione.

1. Komisja dokonuje oceny dużego 
projektu na podstawie informacji,
o których mowa w art. 91, w celu ustalenia, 
czy zaproponowane wsparcie z funduszy 
jest uzasadnione. Podjęcie decyzji 
powinien poprzedzać przejrzysty proces.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 92 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dokonując oceny dużych projektów, 
Komisja sprawdza, czy wkład finansowy 
funduszy nie prowadziłby do znacznego 
ubytku miejsc pracy w istniejących 
ośrodkach w Unii Europejskiej, aby 
zagwarantować, że finansowanie 
wspólnotowe nie wspiera przenoszenia 
działalności wewnątrz Unii.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 97 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O jego składzie decyduje państwo 
członkowskie w porozumieniu z instytucją 
zarządzającą, przestrzegając zasady 
partnerstwa.

O jego składzie decyduje państwo 
członkowskie w porozumieniu z instytucją 
zarządzającą, przestrzegając zasady 
partnerstwa i sprzyjając równości płci przy 
jego powoływaniu.



PE486.188v02-00 48/55 AD\905587PL.doc

PL

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 104

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f a) zaleca, aby Komisja przeanalizowała 
możliwość stworzenia 
ogólnoeuropejskiego wspólnego funduszu 
finansowanego z funduszy strukturalnych
w celu wspierania prowadzenia wspólnych 
europejskich badań naukowych;

Poprawka 105

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopa współfinansowania na poziomie 
każdej osi priorytetowej programów 
operacyjnych w ramach celu „Europejska 

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

współpraca terytorialna” nie może być 
wyższa niż 85 %.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 110 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do celu tematycznego 
określonego w art. 9 ust. 1 można 
ustanowić osobną oś priorytetów,
w których przypadku poziom 
współfinansowania wynosiłby nawet 
80 %, jeżeli projekty miałyby charakter 
ogólnounijny lub międzyregionalny
i byłyby zarządzane bezpośrednio lub 
pośrednio przez Komisję.

Uzasadnienie

Ta poprawka daje regionom możliwość dobrowolnego wnoszenia wkładu w projekty 
współpracy w dziedzinie badań i rozwoju oraz udziału w nich, jednak obowiązywałyby 
scentralizowana i ujednolicona procedura wyboru oraz scentralizowane i ujednolicone 
podejścia w zakresie wdrażania i zarządzania. Komitet Europejskiej Przestrzeni Badawczej
i niektórzy posłowie do PE zaproponowali ten pomysł w niedawnych sprawozdaniach.

Poprawka 107

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) obszary o niskiej (poniżej 50 osób na 
kilometr kwadratowy) i bardzo niskiej
(poniżej 8 osób na kilometr kwadratowy) 
gęstości zaludnienia;

(c) obszary o niskiej (poniżej 125 osób na 
kilometr kwadratowy) i bardzo niskiej
(poniżej 8 osób na kilometr kwadratowy) 
gęstości zaludnienia oraz o utrzymującym 
się ujemnym saldzie migracji;

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 112 – ustęp 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
szczegółowe zasady dotyczące zobowiązań 
państw członkowskich określonych
w niniejszym ustępie.

skreślony

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 127 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, które 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, 
spełnia jeden z warunków wymienionych
w art. 22 ust. 1, Komisja za 
pośrednictwem aktu wykonawczego 
sporządza na wniosek tego państwa 
odrębny program w myśl zasady 
scentralizowanej zgodnie z art. 53a 
rozporządzenia nr 1605/2002, tak aby 
połączyć zawieszone i/lub odzyskane 
środki oraz odsetki lub niewykorzystane 
środki danego państwa członkowskiego
i przeznaczyć je na wspieranie w jak 
największym stopniu wzrostu 
gospodarczego, w szczególności na 
projekty z zakresu infrastruktury 
okołobiznesowej.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 137 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Jeżeli państwo członkowskie, które 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, 
spełnia jeden z warunków wymienionych
w art. 22 ust. 1, Komisja za 



AD\905587PL.doc 51/55 PE486.188v02-00

PL

pośrednictwem aktu wykonawczego 
sporządza na wniosek tego państwa 
odrębny program w myśl zasady 
scentralizowanej zgodnie z art. 53a 
rozporządzenia nr 1605/2002, tak aby 
połączyć zawieszone i/lub odzyskane 
środki oraz odsetki lub niewykorzystane 
środki danego państwa członkowskiego
i przeznaczyć je na wspieranie w jak 
największym stopniu wzrostu 
gospodarczego, w szczególności na 
projekty z zakresu infrastruktury 
okołobiznesowej.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 143 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspiera Komitet Koordynujący 
Fundusze. Komitet ten jest komitetem
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

1. Komisję wspiera Komitet Koordynujący 
Fundusze. Komitet ten jest komitetem
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011. Przy powoływaniu komitetu 
należy kierować się zasadą równości płci.

Poprawka 112

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zgodne z zasadami określonymi w art. 7
i 8.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela – punkt 1 – kolumna trzecia „Kryteria, które należy spełnić”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Gotowa jest krajowa lub regionalna – Gotowa jest krajowa lub regionalna 
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strategia badań i innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji, która:

strategia badań i innowacji na rzecz 
inteligentnej specjalizacji, która:

– sporządzana jest w ścisłej współpracy
z regionalnymi zainteresowanymi 
stronami;

– opiera się na analizie SWOT, aby 
skoncentrować zasoby na ograniczonym 
zestawie priorytetów badań i innowacji,

– opiera się na analizie SWOT, aby 
skoncentrować zasoby na ograniczonym 
zestawie priorytetów badań i innowacji,
z uwzględnieniem ocen wcześniejszych 
doświadczeń, o ile są one dostępne,

– przedstawia środki na rzecz pobudzenia 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój,

– przedstawia środki na rzecz pobudzenia 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój,

– przedstawia potencjalną synergię
z działaniami podejmowanymi w ramach 
programu „Horyzont 2020”;

– obejmuje system monitorowania
i przeglądu.

– obejmuje system monitorowania
i przeglądu pozwalający na elastyczne 
dostosowanie planu;

– państwo członkowskie przyjęło ramy 
określające dostępne środki budżetowe na 
badania i innowacje;

– państwo członkowskie przyjęło ramy 
określające dostępne środki budżetowe na 
badania i innowacje oraz programy
i kolejność priorytetów inwestycyjnych 
związanych z priorytetami UE;

– państwo członkowskie przyjęło 
wieloletni plan dotyczący budżetu
i priorytetów inwestycji związanych
z priorytetami UE (ESFRI – Europejskie 
Forum Strategii ds. Infrastruktur 
Badawczych).

– państwo członkowskie przyjęło 
wieloletni plan dotyczący budżetu
i priorytetów inwestycji związanych
z priorytetami UE (ESFRI – Europejskie 
Forum Strategii ds. Infrastruktur 
Badawczych).

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela – punkt 2 – druga kolumna „Uwarunkowania ex ante” – ustęp 2.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2. Infrastruktura dostępu nowej generacji 
do sieci internetowej: Istnienie krajowych 
planów dostępu nowej generacji 
uwzględniających działania regionalne na 
rzecz osiągnięcia celów UE dotyczących 
dostępu do szybkiego internetu, 

2.2. Infrastruktura dostępu nowej generacji 
do sieci internetowej: Istnienie krajowych
i/lub regionalnych planów dostępu nowej 
generacji uwzględniających działania 
regionalne na rzecz osiągnięcia celów UE 
dotyczących dostępu do szybkiego 
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koncentrujących się na obszarach, na 
których rynek nie zapewnia otwartej 
infrastruktury po przystępnych kosztach i 
w odpowiedniej jakości, zgodnych
z przepisami unijnymi w zakresie 
konkurencyjności i pomocy państwa,
a także świadczących usługi dostępne dla 
grup w trudnej sytuacji.

internetu oraz promowania spójności 
terytorialnej, koncentrujących się na 
obszarach, na których rynek nie zapewnia 
otwartej infrastruktury po przystępnych 
kosztach i w odpowiedniej jakości,
zgodnych z przepisami unijnymi
w zakresie konkurencyjności i pomocy 
państwa, a także świadczących usługi 
dostępne dla grup w trudnej sytuacji.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – tabela – punkt 2 – trzecia kolumna „Kryteria, które należy spełnić” –
akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Gotowy jest krajowy plan dostępu nowej 
generacji, który zawiera:

– Gotowy jest krajowy i/lub regionalny
plan dostępu nowej generacji, który 
zawiera:

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 2.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucja zarządzająca angażuje
w działania informacyjne i promocyjne, 
zgodnie z krajowymi przepisami
i praktykami, następujące podmioty:

3. Instytucja zarządzająca angażuje
w działania informacyjne i promocyjne, 
zgodnie z krajowymi przepisami
i praktykami, przynajmniej jeden
z następujących podmiotów:

Uzasadnienie
Jest tu niezbędna pewna doza elastyczności, aby zaangażować najwłaściwsze organy
w odniesieniu do rodzaju działania czy projektu, w którego przypadku należy zapewnić środki 
informacyjne i reklamowe.
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