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Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja proponuje rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące kilku funduszy 
europejskich, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Komisja 
Rozwoju Regionalnego odgrywa wiodącą rolę w pracach nad tym dokumentem. W związku 
z tym w niniejszej opinii zgłoszono jedynie kilka uwag, dotyczących głównie rybołówstwa.

Ogólnie rzecz biorąc, wniosek Komisji jest pozytywny z trzech głównych powodów:

– proponuje bardziej zintegrowane podejście i większą harmonizację poszczególnych 
funduszy;

– wprowadza nowe warunki, w szczególności w odniesieniu do celów dotyczących trwałego 
rozwoju i zmian klimatu;

– przyjmuje lepsze podejście terytorialne, obejmujące wzmocnienie roli władz lokalnych. 

Jeżeli chodzi o poprawki o charakterze ogólnym, sprawozdawca proponuje jedynie 
uwzględnienie celów dotyczących różnorodności biologicznej w niektórych artykułach, aby 
wzmocnić cel dotyczący trwałego rozwoju. 

Jednakże z politycznego punktu widzenia jestem przeciwny warunkom makroekonomicznym 
(art. 21), które zmuszają regiony europejskie do przestrzegania ścisłej dyscypliny budżetowej. 

W odniesieniu do spraw związanych z rybołówstwem w pełni zgadzam się z wieloma 
poruszonymi we wniosku kwestiami, których celem jest zwiększenie trwałości oraz 
przyczynianie się do stabilności zasobów rybnych i utrzymania miejsc pracy.

Projekt opinii zawiera kilka konkretnych propozycji poprawek:

– zwiększona rola władz lokalnych i regionalnych we wdrażaniu funduszy;

– łatwiejsze środki wykonawcze;

– rozszerzenie zasady proporcjonalności na małe podmioty będące beneficjentami.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:
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Poprawka 1

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 i pobudzenia wzrostu 
gospodarczego oraz poprawy spójności 
społecznej regionów europejskich
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, w celu ugruntowania rozwoju. 
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”.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Jeżeli strategia rozwoju terytorialnego 
lub strategia rozwoju obszarów miejskich 
wymaga zintegrowanego podejścia, 
ponieważ angażuje inwestycje w ramach 
więcej niż jednej osi priorytetowej jednego 
lub kilku programów operacyjnych, 
działania wspierane z funduszy należy 
przeprowadzać w formie zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej w ramach 
programu operacyjnego.

(65) Jeżeli strategia rozwoju terytorialnego 
lub strategia rozwoju obszarów miejskich, 
która obejmuje morze lub planowanie 
przestrzenne, wymaga zintegrowanego 
podejścia, ponieważ angażuje inwestycje w 
ramach więcej niż jednej osi priorytetowej 
jednego lub kilku programów 
operacyjnych, działania wspierane z 
funduszy należy przeprowadzać w formie 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej w 
ramach programu operacyjnego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Istotne jest podawanie do wiadomości 
publicznej informacji na temat osiągnięć 
funduszy Unii. Obywatele mają prawo 
wiedzieć, w jaki sposób inwestowane są
zasoby finansowe Unii. Odpowiedzialność 
za zapewnienie przekazania odpowiednich 
informacji opinii publicznej powinna 
spoczywać zarówno na instytucjach 
zarządzających, jak i na beneficjentach. W 
celu zapewnienia większej skuteczności w 
informowaniu ogółu społeczeństwa oraz 
wzmocnienia efektu synergii między 
działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.

(70) Istotne jest podawanie do wiadomości 
publicznej informacji na temat osiągnięć 
funduszy Unii. Obywatele mają prawo 
wiedzieć nie tylko, które zasoby finansowe 
Unii są inwestowane, ale również jakie 
procedury pozwalają na wykorzystanie 
takich zasobów. Odpowiedzialność za 
zapewnienie przekazania odpowiednich 
informacji opinii publicznej powinna 
spoczywać zarówno na instytucjach 
zarządzających, jak i na beneficjentach. W 
celu zapewnienia większej skuteczności w 
informowaniu ogółu społeczeństwa oraz 
wzmocnienia efektu synergii między 
działaniami komunikacyjnymi 
podejmowanymi z inicjatywy Komisji 
środki przeznaczone na działania 
komunikacyjne na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny również 
obejmować przekazywanie informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej, o ile są one związane z 
ogólnymi celami niniejszego 
rozporządzenia.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł I – artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności zasobów finansowych i 
administracyjnych wymaganych do 
wdrażania tych funduszy, w odniesieniu do 
obowiązków sprawozdawczych, oceny, 
zarządzania i kontroli, uwzględniają zasadę 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
poziom przyznanego wsparcia.

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, w 
szczególności zasobów finansowych i 
administracyjnych wymaganych do 
wdrażania tych funduszy, w odniesieniu do 
obowiązków sprawozdawczych, oceny, 
zarządzania i kontroli, uwzględniają zasadę 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
poziom przyznanego wsparcia oraz 
wielkość i strukturę podmiotu będącego 
beneficjentem.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł I – artykuł 8 – ustęp 2

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. 
Zrównoważony rozwój zapewnia się także 
przez utrzymywanie i tworzenie miejsc 
pracy. Państwa członkowskie dostarczają 
informacji na temat wsparcia celów 
dotyczących zmiany klimatu i 
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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.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Strategie makroregionalne i strategie na 

rzecz basenów morskich
Fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych stanowią wkład w 
realizację strategii makroregionalnych i 
strategii na rzecz basenów morskich, 
wówczas gdy państwa członkowskie i 
regiony biorą udział w takich strategiach. 
Komisja i zainteresowane państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
funduszy z tymi strategiami na poziomie 
wspólnych ram strategicznych, umów 
partnerskich i programów operacyjnych, 
tak by zagwarantować przeznaczenie na te 
strategie wystarczających środków z 
funduszy.

Uzasadnienie

Fundusze powinny być doskonale skoordynowane ze strategiami makroregionalnymi oraz 
strategiami na rzecz basenów morskich, aby zagwarantować przeznaczenie na te strategie 
wystarczających środków z funduszy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział I – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 3
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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 małych i 
średnich przedsiębiorstw i sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
zrównoważonego rybołówstwa i 
akwakultury (w odniesieniu do EFMR);

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział I – artykuł 9 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną opierającą się na 
oszczędności energii, wydajności i 
wykorzystaniu odnawialnych zasobów we 
wszystkich sektorach;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział I – artykuł 9 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) ochrona środowiska naturalnego i 
różnorodności biologicznej ekosystemów 
oraz wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Przyjęcie i przegląd
Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142 
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dotyczącego wspólnych ram 
strategicznych w ciągu 3 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje 
przeglądu i w razie potrzeby przyjmuje, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
142, zmienione wspólne ramy 
strategiczne.
W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie 
proponują, w razie potrzeby, zmiany do 
swoich umów partnerskich i programów w 
celu zapewnienia ich spójności ze 
zmienionymi wspólnymi ramami 
strategicznymi.

Uzasadnienie

Wspólne ramy strategiczne stanowią podstawowy element. Powinny one zatem zostać przyjęte 
przy pomocy zwykłej procedury ustawodawczej, nie zaś przy pomocy aktu delegowanego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział II – artykuł 14 – litera (a) – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, jak również 
orientacyjną łączną kwotę wsparcia 
przewidzianą dla celu dotyczącego zmiany 
klimatu i różnorodności biologicznej;
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział II – artykuł 14 – litera (d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) działania podjęte w celu 
zaangażowania partnerów oraz ich rola w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej, a 
także sprawozdanie z postępu prac, 
określone w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia;

(iv) działania podjęte w celu wdrożenia 
podejścia zakładającego wielopoziomowe 
sprawowanie rządów i w celu
zaangażowania partnerów oraz ich rola w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej i 
sprawozdania z postępu prac, określonego
w art. 46 niniejszego rozporządzenia, a 
także w przygotowywaniu, wdrażaniu, 
monitorowaniu i przeprowadzaniu ocen 
programów, zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 3;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział III – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione. Uwarunkowania ex 
ante mają zastosowanie jedynie w 
przypadku, gdy są one bezpośrednio 
związane z wdrażaniem funduszy.

Uzasadnienie

Uwarunkowania ex ante pozwolą na zwiększenie skuteczności i absorpcji funduszy. Niemniej 
jednak nie mogą one powodować zwiększenia komplikacji dla państw członkowskich i 
organów zarządzających. Powinny one zatem być bezpośrednio związane z inwestycjami w 
ramach polityki spójności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział III – artykuł 20 – ustęp 3
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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 może wezwać 
państwo członkowskie do zaproponowania 
zmian odnośnych programów. Jeżeli 
państwo członkowskie nie odpowie na to 
wezwanie bądź odpowie na nie w 
niezadawalający sposób w okresie trzech 
miesięcy, Komisja może zawiesić w całości 
lub w części zobowiązania przeznaczone 
na realizację priorytetu w obrębie danego
programu, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy

Uzasadnienie

System sankcji związany z oceną wykonania jest zbyt automatyczny. Przed zastosowaniem 
zawieszenia płatności Komisja powinna wystąpić o zmodyfikowanie programów osiągających 
niewystarczające wyniki w celu uwzględnienia powodów tych złych wyników.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł II – rozdział IV – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwarunkowania związane z koordynacją 
polityk gospodarczych państw 
członkowskich

skreślony

1. Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o dokonanie przeglądu 
oraz zaproponowanie zmian do jej umowy 
partnerskiej i odpowiednich programów, 
w przypadkach, w których jest to 
konieczne:
(a) w celu wsparcia wykonania zalecenia 
Rady, skierowanego do danego państwa 
członkowskiego, i przyjętego zgodnie z art. 
121 ust. 2 lub art. 148 ust. 4 Traktatu, 
bądź w celu wsparcia wdrażania środków 
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skierowanych do danego państwa 
członkowskiego i przyjętych zgodnie z art. 
136 ust. 1 Traktatu;
(b) w celu wsparcia wykonania zalecenia 
Rady skierowanego do danego państwa 
członkowskiego i przyjętego zgodnie z art. 
126 ust. 7 Traktatu;
(c) w celu wsparcia wykonania zalecenia 
Rady skierowanego do danego państwa 
członkowskiego i przyjętego zgodnie z art. 
7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2011 
[w sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania], pod warunkiem że zmiany 
te uznaje się za niezbędne, by wspomóc 
korygowanie zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej; lub
(d) w celu maksymalnego zwiększenia 
wpływu dostępnych funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
na wzrost gospodarczy i konkurencyjność 
zgodnie z ust. 4, jeżeli państwo 
członkowskie spełnia jeden z 
następujących warunków: 
(i) pomoc finansowa Unii jest 
udostępniana temu państwu 
członkowskiemu na podstawie 
rozporządzenia Rady (UE) nr 407/2010;
(ii) średnioterminowa pomoc finansowa 
jest mu udostępniana zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 
332/200229;
(iii) pomoc finansowa w formie pożyczki 
w ramach europejskiego mechanizmu 
stabilności jest mu udostępniana zgodnie z 
Porozumieniem ustanawiającym 
europejski mechanizm stabilności.
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 
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złożyć wniosek w ciągu jednego miesiąca.
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.
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.
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.
6. Komisja zawiesza, w drodze aktów 
wykonawczych, w całości lub części 
płatności i zobowiązania w odniesieniu do 
danych programów, jeżeli:
(a) Rada zdecyduje, że państwo 
członkowskie nie przestrzega szczególnych 
środków określonych przez Radę zgodnie z 
art. 136 ust. 1 Traktatu;
(b) Rada zdecyduje zgodnie z art. 126 ust. 
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8 lub art. 126 ust. 11 Traktatu, że dane 
państwo członkowskie nie podjęło 
skutecznych działań w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu; albo
(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;
(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
(e) Rada dyrektorów europejskiego 
mechanizmu stabilności stwierdzi, że 
warunek, pod którym państwu 
członkowskiemu udzielono pomocy 
finansowej w formie pożyczki w ramach 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
nie został spełniony i w związku z tym 
postanowi o niewypłaceniu wsparcia 
dotyczącego stabilności, przyznanego 
temu państwu członkowskiemu.
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 
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zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego.
8. Komisja bezzwłocznie znosi zawieszenie 
płatności i zobowiązań, w przypadku gdy 
państwo członkowskie zaproponowało 
zmiany do umowy partnerskiej i 
odpowiednich programów zgodnie z 
prośbą Komisji i zmiany te zostały
zatwierdzone przez Komisję oraz, w 
stosownych przypadkach:
(a) Rada zdecydowała, że państwo 
członkowskie przestrzega szczególnych 
środków określonych przez Radę zgodnie z 
art. 136 ust. 1 Traktatu;
(b) Procedura nadmiernego deficytu 
zostaje zawieszona zgodnie z art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 1467/97 lub Rada 
zdecydowała zgodnie z art. 126 ust. 12 
Traktatu o uchyleniu decyzji w sprawie 
istnienia nadmiernego deficytu;
(c) Rada przyjęła plan działań 
naprawczych przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 
2 rozporządzenia (UE) nr [...] 
[rozporządzenie w sprawie nadmiernego 
zakłócenia równowagi] lub zawieszona 
zostaje procedura dotycząca nadmiernego 
zakłócenia równowagi zgodnie z art. 10 
ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, albo 
Rada zamknęła procedurę dotyczącą 
nadmiernego zakłócenia równowagi 
zgodnie z art. 11 wspomnianego 
rozporządzenia;
(d) Komisja stwierdziła, że państwo 
członkowskie podjęło środki w celu 
wykonania programu dostosowawczego, o 
którym mowa w rozporządzeniu Rady 
(UE) nr 407/2010 lub w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 332/2002, a w 
konsekwencji zdecydowała o 
zatwierdzeniu wypłaty pomocy finansowej 
przyznanej temu państwu 
członkowskiemu; lub
(e) Rada dyrektorów europejskiego 
mechanizmu stabilności stwierdziła, że 



PE487.807v02-00 16/20 AD\905129PL.doc

PL

warunek, pod którym państwu 
członkowskiemu udzielono pomocy 
finansowej w formie pożyczki w ramach 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
został spełniony i w związku z tym 
postanowiła o wypłaceniu wsparcia 
dotyczącego stabilności przyznanego temu 
państwu członkowskiemu.
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.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł III – rozdział I – artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zachęca się do stosowania programów 
wielofunduszowych (EFRR, EFS, 
Fundusz Spójności, EFRROW, EFMR).  
Komisja przyjmuje w tym celu wszelkie 
środki mające na celu umożliwienie 
przygotowania i wdrażania takich 
programów przy poszanowaniu zasady 
proporcjonalności.

Uzasadnienie

Należy ułatwić stosowanie programów wielofunduszowych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł III – rozdział I – artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każdy program, z wyjątkiem 
programów, w których pomoc techniczna 
jest podejmowana w ramach konkretnego 
programu, określa orientacyjną kwotę 

5. Każdy program, z wyjątkiem 
programów, w których pomoc techniczna 
jest podejmowana w ramach konkretnego 
programu, określa orientacyjną kwotę 
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wsparcia, która ma być zastosowana do 
celu dotyczącego zmiany klimatu.

wsparcia, która ma być wykorzystana do 
celów dotyczących zmiany klimatu i 
różnorodności biologicznej, w tym celów 
dotyczących sieci Natura 2000.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł III – rozdział I – artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
muszą być odpowiednio uzasadnione, a w 
szczególności wskazywać oczekiwany 
wpływ zmian w programie na realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
na osiągnięcie szczegółowych celów 
określonych w programie, biorąc pod 
uwagę wspólne ramy strategiczne i umowę 
partnerską. Do wniosku dołączany jest 
zmieniony program oraz, w stosownych 
przypadkach, zmieniona umowa 
partnerska.

Wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
muszą być odpowiednio uzasadnione, a w 
szczególności wskazywać oczekiwany 
wpływ zmian w programie na realizację 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz na osiągnięcie 
szczegółowych celów określonych w 
programie, biorąc pod uwagę wspólne 
ramy strategiczne i umowę partnerską. Do 
wniosku dołączany jest zmieniony program 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zmieniona umowa partnerska.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł III – rozdział II – artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybór i zatwierdzenie wszystkich strategii 
rozwoju lokalnego zostają zakończone 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.

Terminy przewidziane na dokonanie 
wyboru i zatwierdzenie strategii rozwoju 
lokalnego są następujące:

(a) 31 grudnia 2015 r. w przypadku 
przedłużenia istniejących strategii oraz 
(b) 31 grudnia 2016 r. w przypadku 
nowych strategii.



PE487.807v02-00 18/20 AD\905129PL.doc

PL

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – tytuł IX – rozdział III – artykuł 78 – ustęp 4 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Terminy przewidziane na umorzenie 
zobowiązań nie mają zastosowania do 
rocznego zobowiązania budżetowego 
związanego z całkowitym rocznym 
wkładem na 2014 r.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – tytuł I – rozdział II – artykuł 84 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – tytuł II – rozdział I – artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa dotyczy 
jednego funduszu dla kategorii regionu 
oraz odpowiada, bez uszczerbku dla art. 
52, celowi tematycznemu i obejmuje jeden 
lub więcej priorytetów inwestycyjnych 
tego celu tematycznego zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. W przypadku EFS oś 

1. Program operacyjny składa się z osi 
priorytetowych. Oś priorytetowa może, w 
należycie uzasadnionych okolicznościach, 
dotyczyć jednej lub większej liczby 
kategorii regionów i łączyć dodatkowe
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych i z różnych funduszy, 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.
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priorytetowa może, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach, łączyć 
priorytety inwestycyjne z różnych celów 
tematycznych określonych w art. 9 ust. 8, 
9, 10 i 11, aby ułatwić ich wkład w 
pozostałe osie priorytetowe.

Uzasadnienie

Należy ułatwić stosowanie programów wielofunduszowych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – tytuł V – artykuł 110 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Taką samą stopę współfinansowania 
stosuje się do dodatkowego przydziału 
środków na podstawie art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr […]/2012 
[rozporządzenie w sprawie europejskiej 
współpracy terytorialnej].
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