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Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 317 Traktatu, w 
kontekście zarządzania dzielonego, należy 
określić warunki umożliwiające Komisji 
wykonywanie jej obowiązków związanych 
z wykonaniem budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, a jednocześnie należy 
doprecyzować zobowiązania do 
współpracy ze strony państw 
członkowskich. Warunki te powinny 
umożliwić Komisji uzyskanie gwarancji, 
że państwa członkowskie korzystają z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w sposób prawidłowy i 
zgodny z prawem oraz zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami w 
rozumieniu rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 
(„rozporządzenie finansowe”)11. Państwa 
członkowskie oraz wyznaczone przez nie 
w tym celu organy powinny być 
odpowiedzialne za realizację programów 
na odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami państwa 
członkowskiego. Przepisy te powinny 
również zwracać uwagę na potrzebę 
zapewnienia komplementarności i 
spójności interwencji Unii, 
proporcjonalności rozwiązań 
administracyjnych oraz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych.

(8) Zgodnie z art. 317 Traktatu Komisja, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi, wykonuje budżet zgodnie z 
przepisami rozporządzeń przyjętych w celu 
wprowadzenie w życie art. 322 Traktatu, 
na własną odpowiedzialność i w 
granicach przyznanych środków oraz 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami. Państwa członkowskie 
współpracują z Komisją, aby zapewnić 
wykorzystanie środków zgodne z zasadą 
należytego zarządzania finansami.
Państwa członkowskie oraz wyznaczone 
przez nie w tym celu organy powinny być 
odpowiedzialne za realizację programów 
na odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami państwa 
członkowskiego. Przepisy te powinny 
również zwracać uwagę na potrzebę 
zapewnienia komplementarności i 
spójności interwencji Unii, 
proporcjonalności rozwiązań 
administracyjnych oraz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych.

Or. ro
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Poprawka 20
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 21
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej 20 
% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego.

(12) Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, zgodnie z art. 11 i 19 
Traktatu, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”.

Or. de

Uzasadnienie

Dotychczas Komisja proponowała w nowych wieloletnich ramach finansowych przeznaczenie 
20% środków z budżetu UE na cele związane ze zmianą klimatu. Wartość ta podlega jeszcze 
negocjacji, dlatego zamieszczanie jej w tym miejscu jest przedwczesne i wymaga skreślenia.

Poprawka 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 



PE488.023v01-00 6/61 AM\900821PL.doc

PL

koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych
polityk i instrumentów Unii.

koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych
strategii politycznych i instrumentów Unii.
Należy w jak największym stopniu 
wykorzystać fundusze strukturalne do 
wspierania tworzenia zdolności w 
regionach poprzez specjalne działania 
mające na celu tworzenie centrów 
doskonałości, modernizowanie 
uniwersytetów, zakup aparatury 
naukowej, lokalny transfer technologii,
wspieranie przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność 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.

Or. en

Poprawka 23
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja, aktem delegowanym, 
powinna przyjąć wspólne ramy 

(14) Wspólne ramy strategiczne, załączone 
do niniejszego rozporządzenia, 
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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.

skonkretyzują cele Unii Europejskiej, tak 
aby wskazać wyraźny kierunek 
strategiczny dla procesu programowania na
szczeblu państw członkowskich i regionów.
Wspólne ramy strategiczne powinny 
ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii.

Or. de

Poprawka 24
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 25
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły



PE488.023v01-00 8/61 AM\900821PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, 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 zawieszenia płatności 
na rzecz programu.

Or. de

Poprawka 26
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

oceny umowy partnerskiej i programów. W 
przypadkach, w których uwarunkowania ex 
ante nie są spełnione, Komisja powinna 
mieć uprawnienia do rozważenia 
zawieszenia płatności na rzecz programu.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 27
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r. Należy przewidzieć rezerwę 
na wykonanie i alokować ją w 2019 r., 
jeżeli cele pośrednie ustanowione w 
postawie oceny wykonania zostały 
osiągnięte. Nie powinny istnieć rezerwy na 
wykonanie dla programów europejskiej 
współpracy terytorialnej ze względu na ich 
różnorodność i wielonarodowy charakter.
Jeżeli niedociągnięcia w osiąganiu celów 
pośrednich lub końcowych są znaczne, 
Komisja powinna mieć możliwość 
zawieszenia płatności na rzecz programu 
lub zastosowania korekt finansowych na 
zakończenie okresu programowania, aby 
mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
nieefektywny. Jeżeli te korekty lub 
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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. Dzięki temu 
mechanizmowi nie dochodzi do dalszego 
pogorszenia napiętej sytuacji 
gospodarczej.

Or. de

Poprawka 28
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 
mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
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lub zastosowania korekt finansowych na 
zakończenie okresu programowania, aby 
mieć pewność, że budżet Unii nie jest 
wykorzystywany w sposób rozrzutny lub 
nieefektywny.

nieefektywny.

Or. de

Poprawka 29
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest podparta rozsądną 
polityką gospodarczą, a także, że fundusze 
objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogą być w razie potrzeby 
przekierowywane w celu rozwiązania 
problemów gospodarczych, z którymi 
boryka się dane państwo. Proces ten musi 
być stopniowy i zaczynać się od zmian w 
umowie partnerskiej i programach, aby 
wspierać realizację zaleceń Rady 
mających na celu korektę zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej i 
rozwiązywanie trudności gospodarczych i 
społecznych. W przypadkach, w których 
pomimo zwiększonego wykorzystania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych państwo członkowskie 
nie podejmie skutecznych działań 
dotyczących procesu zarządzania 
gospodarczego, Komisja powinna mieć 
prawo zawiesić w całości lub części 
płatności i zobowiązania. Decyzje w 
sprawie zawieszenia powinny być 
proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 

skreślony
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programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. de

Poprawka 30
Markus Pieper

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 

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

objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych państwo członkowskie nie 
podejmie skutecznych działań dotyczących 
procesu zarządzania gospodarczego, 
Komisja powinna mieć prawo zawiesić w 
całości lub części płatności i zobowiązania.
Decyzje w sprawie zawieszenia powinny 
być proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań. Jeżeli przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące dane państwo 
członkowskie nie podejmie 
wystarczających działań, Komisja może 
udostępnić zawieszone środki w sposób 
kontrolowany w administrowanym przez 
nią programie. 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.

Or. de

Poprawka 31
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19 a) Na wniosek danego państwa 
członkowskiego Komisja powinna przyjąć 
decyzję ad hoc w sprawie przepisów i 
warunków obowiązujących w tym 
programie, biorąc za podstawę środki 
pochodzące z korektur i zawieszeń w 
funduszach strukturalnych i Funduszu 
Spójności.

Or. de

Poprawka 32
Aldo Patriciello

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.

Or. it

Uzasadnienie

Uściślenie odnośnego pojęcia.

Poprawka 33
Markus Pieper
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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 
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.

(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 
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. Zasoby te, a także inne 
dostępne środki, pochodzące np. z korekt 
finansowych, należy pod nadzorem 
Komisji udostępnić państwom 
członkowskim mającym poważne 
trudności z zachowaniem stabilności 
finansowej, uwzględniając priorytety 
najbardziej wspierające wzrost.

Or. de

Poprawka 34
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 

(41) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
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interwencji korzystających z pomocy z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny istnieć 
przepisy gwarantujące trwałość inwestycji 
w działalność gospodarczą i w 
infrastrukturę, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Doświadczenie 
pokazuje, że okres pięciu lat jest 
odpowiednim okresem minimalnym, który 
powinien być zastosowany, z wyjątkiem 
przypadków, w których przepisy dotyczące 
pomocy państwa przewidują inny okres.
Właściwe jest zwolnienie działań 
wspieranych z EFS oraz działań, które nie 
pociągają za sobą inwestycji 
produkcyjnych lub inwestycji w 
infrastrukturę, z ogólnego wymogu 
trwałości, o ile takie wymogi nie pochodzą 
z obowiązujących przepisów dotyczących 
pomocy państwa, a także wykluczenie 
wkładów do instrumentów finansowych 
lub z tych instrumentów.

interwencji korzystających z pomocy z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny istnieć 
przepisy gwarantujące trwałość inwestycji 
w działalność gospodarczą i w 
infrastrukturę, pozwalające unikać 
wykorzystania tych funduszy do osiągania 
nienależnych korzyści. Doświadczenie 
pokazuje, że okres dziesięciu lat jest 
odpowiednim okresem minimalnym, który 
powinien być zastosowany, z wyjątkiem 
przypadków, w których przepisy dotyczące 
pomocy państwa przewidują inny okres.
Właściwe jest zwolnienie działań 
wspieranych z EFS oraz działań, które nie 
pociągają za sobą inwestycji 
produkcyjnych lub inwestycji w 
infrastrukturę, z ogólnego wymogu 
trwałości, o ile takie wymogi nie pochodzą 
z obowiązujących przepisów dotyczących 
pomocy państwa, a także wykluczenie 
wkładów do instrumentów finansowych 
lub z tych instrumentów.

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 77 oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie 
piątego sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki 
spójności po 2013 r. (2011/2035(INI).

Poprawka 35
Markus Pieper

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 
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zagwarantować, że finansowanie 
wspólnotowe nie wspiera przenoszenia 
działalności wewnątrz Unii.

Or. de

Poprawka 36
Markus Pieper

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 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;

Or. de

Poprawka 37
Markus Pieper

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 
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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;

Or. de

Poprawka 38
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zachęcenia do dyscypliny 
finansowej należy określić rozwiązania 
dotyczące umorzenia dowolnej części 
zobowiązań budżetowych w ramach 
programu, w szczególności sytuacje, kiedy 
kwota może zostać wyłączona z takiego 
umorzenia, szczególnie gdy opóźnienia w 
realizacji wynikają z okoliczności 
niezależnych od danej strony, okoliczności 
nietypowych lub niemożliwych do 
przewidzenia i których skutków nie można 
było uniknąć pomimo zachowywania 
staranności.

(51) W celu zachęcenia do dyscypliny 
finansowej należy określić rozwiązania 
dotyczące umorzenia dowolnej części 
zobowiązań budżetowych w ramach 
programu, w szczególności sytuacje, kiedy 
kwota może zostać wyłączona z takiego 
umorzenia, szczególnie gdy opóźnienia w 
realizacji wynikają z okoliczności 
niezależnych od danej strony, okoliczności 
nietypowych lub niemożliwych do 
przewidzenia i których skutków nie można 
było uniknąć pomimo zachowywania 
staranności. Jeżeli dotyczy to państwa 
członkowskiego znajdującego się w 
trudnej sytuacji finansowej, Komisja na 
wniosek tego państwa członkowskiego 
przejmuje kontrolę nad środkami i 
sporządza konkretny program, 
wspierający w szczególności wzrost 
gospodarczy tego państwa.

Or. de

Poprawka 39
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinien 
być wsparciem dla wszystkich regionów, 
tak aby promować zawarte w Traktacie 
cele spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej. W celu zapewnienia 
zrównoważonego i stopniowego wsparcia 
oraz dla odzwierciedlenia poziomu 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
środki w ramach tego celu należy 
rozdzielić z EFRR i EFS między regiony 
słabiej rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte 
zgodnie z ich produktem krajowym brutto
(PKB) na mieszkańca w relacji do średniej 
UE. Dla zapewnienia długookresowej 
trwałości inwestycji z funduszy 
strukturalnych 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 co najmniej 
dwie trzecie swojej alokacji na okres 2007-
2013. Państwa członkowskie, których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca wynosi mniej niż 90 %
średniej UE, powinny skorzystać z 
Funduszu Spójności w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

(54) Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” powinien 
być wsparciem dla wszystkich regionów, 
tak aby promować zawarte w Traktacie 
cele spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej. W celu zapewnienia 
zrównoważonego i stopniowego wsparcia 
oraz dla odzwierciedlenia poziomu 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
środki w ramach tego celu należy 
rozdzielić z EFRR i EFS między regiony 
słabiej rozwinięte, regiony w okresie 
przejściowym i regiony lepiej rozwinięte 
zgodnie z ich produktem krajowym brutto
(PKB) na mieszkańca w relacji do średniej 
UE. Dla zapewnienia długookresowej 
trwałości inwestycji z funduszy 
strukturalnych wszystkie regiony, które 
w latach 2007-2013 otrzymały wsparcie 
w ramach celu „Konwergencja”, lecz 
których PKB na mieszkańca wzrósł do 
ponad 75% średniej UE-27, powinny 
otrzymać co najmniej dwie trzecie swojej 
alokacji na okres 2007-2013. Państwa 
członkowskie, których dochód narodowy 
brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej 
niż 90% średniej UE, powinny skorzystać z 
Funduszu Spójności w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

Or. de

Poprawka 40
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 41
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(59) W odniesieniu do funduszy oraz w 
celu zapewnienia odpowiedniej alokacji na 
rzecz każdej kategorii regionów środki 
powinny być z zasady przesuwane między
poszczególnymi regionami, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych okoliczności 
związanych z realizacją jednego lub więcej 
celów tematycznych i przy ograniczeniu do 
nie więcej niż 30% ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

Or. de

Poprawka 42
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) W celu zapewnienia rzeczywistego 
wpływu na gospodarkę wsparcie z 
funduszy nie powinno zastępować 
wydatków publicznych lub równorzędnych 
wydatków strukturalnych państw 
członkowskich zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszym rozporządzeniu.
Ponadto, aby wsparcie z funduszy 
uwzględniało szerszy kontekst 
gospodarczy, poziom wydatków 
publicznych powinien zostać określony w 
odniesieniu do ogólnych warunków 
makroekonomicznych, w których odbywa 
się finansowanie, na podstawie 
wskaźników określonych w programach 
stabilności i konwergencji przedkładanych 
co roku przez państwa członkowskie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1466/1997 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji 
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych13. Weryfikacja 
zasady dodatkowości dokonywana przez 
Komisję powinna koncentrować się na 
państwach członkowskich, w których
regiony mniej rozwinięte i regiony w 
okresie przejściowym obejmują co 
najmniej 15 % ludności, ze względu na 
zakres przyznawanych takim państwom 
środków finansowych.

(60) W celu zapewnienia rzeczywistego 
wpływu na gospodarkę wsparcie z 
funduszy nie powinno zastępować 
wydatków publicznych lub równorzędnych 
wydatków strukturalnych państw 
członkowskich zgodnie z warunkami 
zawartymi w niniejszym rozporządzeniu.
Ponadto, aby wsparcie z funduszy 
uwzględniało szerszy kontekst 
gospodarczy, poziom wydatków 
publicznych powinien zostać określony w 
odniesieniu do ogólnych warunków 
makroekonomicznych, w których odbywa 
się finansowanie, na podstawie 
wskaźników określonych w programach 
stabilności i konwergencji przedkładanych 
co roku przez państwa członkowskie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1466/1997 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji 
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych13. Weryfikacja 
zasady dodatkowości dokonywana przez 
Komisję powinna obejmować wszystkie
regiony.

Or. de

Poprawka 43
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 86 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86 a) W przypadku państw członkowskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
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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.

Or. de

Poprawka 44
Markus Pieper

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.

Or. de

Poprawka 45
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły
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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, przeniesienie 
działalności lub wystąpienie 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 została uznana za wiarygodną 
w poprzednim okresie wsparcia.

Or. de

Poprawka 46
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(88) W celu uzupełnienia i zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia uprawnienia 
do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu powinny zostać przekazane 

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

Or. de

Poprawka 47
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(90) Komisja powinna mieć uprawnienia 
do przyjmowania, w drodze aktów 
wykonawczych, w odniesieniu do 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, decyzji 
zatwierdzających umowy partnerskie oraz 
– w przypadku umorzenia zobowiązań –
decyzji w sprawie zmiany decyzji 
przyjmujących programy, a także – w 
odniesieniu do funduszy – decyzji 
określających regiony i państwa 
członkowskie spełniające kryteria 
inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, decyzji określających 
podział rocznych środków na 
zobowiązania między państwa 
członkowskie, decyzji określających 
kwoty, które należy przenieść z przydziału 
Funduszu Spójności dla każdego państwa 
członkowskiego na instrument „Łącząc 
Europę”, decyzji określających kwoty, 
które należy przenieść z przydziału 
funduszy strukturalnych dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument
„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.
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finansowych.

Or. de

Poprawka 48
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 90 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 49
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część pierwsza – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „kategoria regionów” oznacza 
klasyfikację regionów jako „regiony słabiej 
rozwinięte”, „regiony w okresie 
przejściowym” lub „regiony lepiej 
rozwinięte” zgodnie z art. 82 ust. 2;

(19) „kategoria regionów” oznacza 
klasyfikację regionów jako „regiony słabiej 
rozwinięte” lub „regiony lepiej rozwinięte” 
zgodnie z art. 82 ust. 2;

Or. de

Poprawka 50
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 51
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en

Poprawka 52
Krišjānis Kariņš

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.

Or. en
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Poprawka 53
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie lub organy 
szczebla terytorialnego przewidziane 
w ramach instytucjonalnych, prawnych i
finansowych danego państwa 
członkowskiego oraz podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu są 
odpowiedzialne za realizację programów i 
wykonywanie swoich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy z 
zastrzeżeniem zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Or. de

Poprawka 54
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
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.

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
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 działań innowacyjnych z 
inicjatywy Komisji na podstawie art. 9 
rozporządzenia w sprawie EFRR, a także 
pomocy technicznej z inicjatywy Komisji.
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Or. ro

Poprawka 55
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
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.

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
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.

Or. de

Poprawka 56
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 57
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Poprawka 58
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W odniesieniu do umowy partnerskiej i 
odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwo członkowskie 
organizuje zgodnie z art. 4 ust. 4
partnerstwo z odpowiednimi władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz z
następującymi partnerami:

Or. de
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Poprawka 59
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

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 i 
realizacji programów.

Or. ro

Poprawka 61
Kent Johansson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 62
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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.

Or. en

Poprawka 63
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i programów.
Państwa członkowskie dostarczają 
informacji na temat wsparcia celów 
dotyczących zmiany klimatu z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez 
Komisję. Komisja przyjmuje tę metodykę 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy jest przyjęty zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3.

Państwa członkowskie i Komisja w 
oparciu o obowiązujące prawodawstwo 
środowiskowe dopilnowują, aby wymogi 
ochrony środowiska, wydajność zasobów,
ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemu, dostosowanie do zmiany 
klimatu i łagodzenie jej skutków, jak 
również oparta na ekosystemie odporność 
na klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i włączane w 
postaci celów do programów. Państwa 
członkowskie dostarczają informacji na 
temat wsparcia celów dotyczących zmiany 
klimatu i różnorodności biologicznej z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez 
Komisję. Komisja przyjmuje tę metodykę 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy jest przyjęty zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3.

Or. en

Poprawka 64
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Poprawka 65
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Podejmowane w ramach polityki regionalnej działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności 
gospodarki skupiają się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednak większe 
przedsiębiorstwa również odgrywają ważną rolę w polityce strukturalnej, np. jako partnerzy 
w tworzeniu klastrów przemysłowych. Zgodnie z założeniami inicjatywy przewodniej 
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” należy utrzymać możliwość udzielania wsparcia 
dużym przedsiębiorstwom, chociaż punkt ciężkości powinien w dalszym ciągu spoczywać na 
MŚP.

Poprawka 66
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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 wydajną
gospodarkę opartą na energii odnawialnej
we wszystkich sektorach;

Or. en

Poprawka 67
Aldo Patriciello
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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;

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 68
Silvia-Adriana Ţicău

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) rozwój przemysłowy i wspieranie 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach;

Or. ro

Poprawka 69
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) promowanie dostosowania do zmiany 
klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;

(5) promowanie opartego na ekosystemie
dostosowania do zmiany klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem;
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Or. en

Poprawka 70
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. ro

Poprawka 71
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 72
Aldo Patriciello

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

kulturowego, a także wspieranie wiedzy na 
temat zasobów i efektywności w ich 
wykorzystywaniu;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest dodanie do celów tematycznych wspólnych ram strategicznych ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Poza tym propozycja ta jest zgodna z art. 5 ust. 6 lit. c) wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poprawka 73
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 74
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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 
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transportowej;

Or. en

Poprawka 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 we wszystkich regionach, 
priorytetowe wspieranie połączenia słabo 
rozwiniętych regionów z europejskimi 
infrastrukturami transportowymi i 
usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych;

Or. ro

Poprawka 76
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Poprawka 77
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 78
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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, w tym potencjału 
partnerów, o których mowa w art. 5, 
zwłaszcza organów lokalnych i
regionalnych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, a także
skuteczności i innowacyjności
administracji publicznej.

Or. en

Poprawka 79
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. ro
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Poprawka 80
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Poprawka 81
Krišjānis Kariņš

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 
reform.

Or. en

Poprawka 82
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie i przegląd Przegląd

Or. ro

Poprawka 83
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – akapit pierwszy

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.

Or. de

Poprawka 84
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – akapit drugi

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.

Or. de
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Poprawka 85
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. ro

Poprawka 86
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Poprawka 87
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 2
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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.

Or. de

Poprawka 88
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13
Komisja jest partnerem na równi ze 
wszystkimi państwami członkowskimi i w 
takim samym stopniu odpowiada za 
realizację celów określonych w strategii 
Europa 2020.

Or. ro

Poprawka 89
Krišjānis Kariņš

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

(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 
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Traktatu i w odpowiednich zaleceniach 
Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu;

podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i w 
odpowiednich zaleceniach Rady przyjętych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu w 
oparciu o krajowe programy reform;

Or. en

Poprawka 90
Kent Johansson

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

Or. en

Poprawka 91
Silvia-Adriana Ţicău

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 lub synergię na 
rzecz basenów morskich i rzecznych;

Or. ro

Poprawka 92
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb
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;

Or. de

Poprawka 93
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

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;

Or. de
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Poprawka 94
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – punkt (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;

Or. en

Poprawka 95
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 96
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 15 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ocenia zgodność umowy 
partnerskiej z niniejszym rozporządzeniem, 
ze wspólnymi ramami strategicznymi, z
właściwymi zaleceniami dla 
poszczególnych krajów na podstawie art. 
121 ust. 2 Traktatu oraz z zaleceniami 
Rady przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu w oparciu o krajowe programy 
reform, 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.

Or. en

Poprawka 97
Silvia-Adriana Ţicău

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 przez państwo 
członkowskie. Umowa partnerska nie 
wchodzi w życie przed dniem 1 stycznia 
2014 r.
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Or. ro

Poprawka 98
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie proponuje 
wprowadzenie zmiany do umowy 
partnerskiej, Komisja przeprowadza ocenę 
zgodnie z ust. 1 oraz, w stosownych 
przypadkach, podejmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w sprawie 
zatwierdzenia zmiany.

3. Jeżeli państwo członkowskie proponuje 
wprowadzenie zmiany do umowy 
partnerskiej, Komisja przeprowadza ocenę 
zgodnie z ust. 1 oraz podejmuje decyzję w 
terminie jednego miesiąca, w drodze 
aktów wykonawczych, w sprawie 
zatwierdzenia zmiany.

Or. ro

Poprawka 99
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 100
Silvia-Adriana Ţicău
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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.
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie może 
stanowić podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję po przeprowadzeniu 
analizy odnośnych przyczyn i 
okoliczności.

Or. ro

Poprawka 101
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – 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 

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 
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Komisję. 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).

Or. de

Poprawka 102
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 103
Krišjānis Kariņš

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 

Z własnej inicjatywy państwo 
członkowskie może zdecydować o 
ustanowieniu krajowej rezerwy na 
wykonanie dla celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, w 
wysokości 5% całkowitego przydziału.
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rezerwę na wykonanie, która ma zostać 
przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowa rezerwa na wykonanie ograniczyłaby skuteczność polityki spójności ze względu 
na fakt, że ustalane byłyby łatwo osiągalne cele, aby uzyskać odłożone środki. Dlatego też 
rezerwa na wykonanie nie powinna być obowiązkowa. Państwa członkowskie mogą wybrać tę 
możliwość na szczeblu krajowym.

Poprawka 104
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 105
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ramach oceny analizuje się 
osiągnięcie celów pośrednich programów 

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

programów na poziomie priorytetów, na 
podstawie informacji i ocen 
przedstawionych w sprawozdaniach z 
postępu prac przedkładanych przez 
państwa członkowskie w 2017 i 2019 r.

Or. ro

Poprawka 106
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

artykuł skreślony

Or. de

Poprawka 107
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie przeglądu w 2019 r.
Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w celu określenia 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie. Państwo 
członkowskie proponuje przydział rezerwy 
na wykonanie dla programów i 
priorytetów określonych w tej decyzji 
Komisji. Komisja zatwierdza zmiany 
programów, których to dotyczy, zgodnie z 
art. 26. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi informacji zgodnie z art. 46 
ust. 2 i 3, rezerwa na wykonanie dla

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

Or. en

Poprawka 108
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli z oceny wykonania wynika, że w 
ramach jakiegoś priorytetu nie osiągnięto 
celów pośrednich określonych w podstawie 
oceny wykonania, Komisja wspólnie z 
państwem członkowskim podejmują 
stosowne środki.

Or. ro

Poprawka 109
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli Komisja ustali na podstawie 
analizy końcowego sprawozdania z 
realizacji programu, że cele określone w 
podstawie oceny wykonania nie zostały w 
znacznym stopniu osiągnięte, może ona 
zastosować korekty finansowe w 
odniesieniu do tych priorytetów, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających kryteria 
i metodykę ustalenia poziomu korekty 

4. Jeżeli Komisja ustali na podstawie 
analizy końcowego sprawozdania z 
realizacji programu, że cele określone w 
podstawie oceny wykonania nie zostały w 
znacznym stopniu osiągnięte, może ona 
zastosować korekty finansowe w 
odniesieniu do tych priorytetów, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania – po konsultacjach i we 
współpracy z zaangażowanymi państwami 
członkowskimi – aktów delegowanych 
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finansowej, która ma być zastosowana. . zgodnie z art. 142 ustanawiających kryteria 
i metodykę ustalenia poziomu korekty 
finansowej, która ma być zastosowana.

Or. ro

Poprawka 110
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

artykuł skreślony

Or. de

Poprawka 111
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwo członkowskie we współpracy z 
Komisją formułuje wniosek dotyczący 
zmiany umowy partnerskiej oraz 
odnośnych programów w ciągu jednego 
miesiąca.

Or. ro

Poprawka 112
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja nie poczyniła uwag lub 
gdy jej uwagi zostały należycie wzięte pod 
uwagę, Komisja przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia zmian do umowy 
partnerskiej oraz odpowiednich programów 
bez zbędnej zwłoki.

3. Komisja przyjmuje decyzję w sprawie 
zatwierdzenia zmian do umowy 
partnerskiej oraz odpowiednich programów 
w terminie 15 dni od przyjęcia 
uzgodnionych zmian.

Or. ro

Poprawka 113
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pomoc finansowa jest udostępniana 
państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 1 
lit. d) i jest związana z programem 
dostosowawczym, Komisja może – nie 
czekając na wniosek od państwa 
członkowskiego – zmienić umowę 
partnerską i programy w celu 
maksymalizacji wpływu dostępnych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność. W celu zapewnienia 
skutecznej realizacji umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów Komisja 
angażuje się w ich zarządzanie jak 
określono w programie dostosowawczym 
lub w protokole ustaleń podpisanym z 
danym państwem członkowskim.

4. W drodze odstępstwa od ust. 1, jeżeli 
pomoc finansowa jest udostępniana 
państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 1 
lit. d) i jest związana z programem 
dostosowawczym, Komisja może – we 
współpracy z zainteresowanym państwem 
członkowskim – zmienić umowę 
partnerską i programy w celu 
maksymalizacji wpływu dostępnych 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych na wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność. W celu zapewnienia 
skutecznej realizacji umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów Komisja 
angażuje się w ich zarządzanie jak 
określono w programie dostosowawczym 
lub w protokole ustaleń podpisanym z 
danym państwem członkowskim.

Or. ro
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Poprawka 114
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. ro

Poprawka 115
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) Rada stwierdzi, zgodnie z art. 8 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2011 [w 
sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania], że w dwóch następujących 
po sobie przypadkach państwo 
członkowskie nie przedstawiło 
wystarczającego planu działań 
naprawczych lub Rada przyjmie decyzję, 
w której stwierdza, że dane państwo 
członkowskie nie zastosowało się do 
zalecenia, zgodnie z art. 10 ust. 4 
wspomnianego rozporządzenia;

skreślona

Or. ro
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Poprawka 116
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 6 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Komisja stwierdzi, że państwo 
członkowskie nie podjęło środków w celu 
wykonania programu dostosowawczego, o 
których mowa w rozporządzeniu Rady 
(UE) nr 407/2010 lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 332/2002 i w związku z tym 
postanowi o niezatwierdzeniu wypłaty 
pomocy finansowej przyznanej temu 
państwu członkowskiemu;  lub

skreślona

Or. ro

Poprawka 117
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Poprawka 118
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7 a. 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 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.

Or. de

Poprawka 119
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 8 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja bezzwłocznie znosi zawieszenie 
płatności i zobowiązań, w przypadku gdy 
państwo członkowskie zaproponowało 

Komisja bezzwłocznie znosi zawieszenie 
płatności i zobowiązań, w przypadku gdy 
państwo członkowskie zaproponowało 
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zmiany do umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów zgodnie z 
prośbą Komisji i zmiany te zostały 
zatwierdzone przez Komisję oraz, w 
stosownych przypadkach:

zmiany do umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów oraz, w 
stosownych przypadkach:

Or. ro

Poprawka 120
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednocześnie Rada podejmuje decyzję, na 
podstawie wniosku Komisji, o ponownym 
ujęciu w budżecie zawieszonych 
zobowiązań zgodnie z art. 8 
rozporządzenia Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020.

Jednocześnie Rada podejmuje decyzję, na 
podstawie wniosku Komisji, o 
bezzwłocznym ponownym ujęciu w 
budżecie zawieszonych zobowiązań 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (UE) 
nr [...] ustanawiającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020.

Or. ro

Poprawka 121
Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. 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 
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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.

Or. de


