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Poprawka 1
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową oraz spowodowały znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej 
i gospodarczej wielu państw 
członkowskich. W szczególności niektóre 
państwa członkowskie doświadczają 
poważnych trudności lub są zagrożone 
takimi trudnościami. Są to przede 
wszystkim problemy związane 
z osiąganiem przez nie wzrostu 
gospodarczego i stabilności finansowej czy 
też z pogłębieniem deficytu i zadłużenia, 
również z powodu międzynarodowej 
sytuacji gospodarczej i finansowej.

(1) Niespotykany ogólnoświatowy kryzys 
finansowy i pogorszenie koniunktury 
gospodarczej miały istotny negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność 
finansową. Kryzys nie tylko spowodował
znaczne pogorszenie sytuacji finansowej 
i gospodarczej wielu państw 
członkowskich, lecz również istotny wzrost 
bezrobocia, w szczególności wśród ludzi 
młodych, pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej kobiet, zagrożenie 
równowagi systemów ochrony socjalnej, 
a także poważne pogorszenie warunków
socjalnych. Ponadto w szczególności 
niektóre państwa członkowskie 
doświadczają poważnych trudności lub są 
zagrożone takimi trudnościami. Są to 
przede wszystkim problemy związane 
z osiąganiem przez nie wzrostu 
gospodarczego i stabilności finansowej czy 
też z pogłębieniem deficytu i zadłużenia, 
również z powodu międzynarodowej 
sytuacji gospodarczej i finansowej.

Or. en

Poprawka 2
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Chociaż podjęto już zdecydowane 
działania w celu zrównoważenia 

(2) Chociaż podjęto już zdecydowane 
działania w celu zrównoważenia 
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negatywnych skutków kryzysu, włącznie 
ze zmianami ram prawnych, zaczyna być 
powszechnie odczuwany rzeczywisty 
wpływ kryzysu finansowego na 
gospodarkę realną, rynek pracy 
i obywateli. Presja na krajowe zasoby 
finansowe jest coraz większa, należy 
podjąć kolejne kroki łagodzące tę presję, 
poprzez maksymalne i optymalne 
wykorzystanie środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności.

negatywnych skutków kryzysu, włącznie 
ze zmianami ram prawnych, zaczyna być 
powszechnie odczuwany rzeczywisty 
wpływ kryzysu finansowego na 
gospodarkę realną, rynek pracy 
i obywateli. Presja na krajowe zasoby 
finansowe jest coraz większa, należy 
szybko podjąć kolejne kroki łagodzące tę 
presję, poprzez maksymalne i optymalne 
wykorzystanie środków z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności.

Or. en

Poprawka 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Umowa między pożyczkodawcami i akt 
w sprawie pożyczki zawarte w odniesieniu 
do Grecji w dniu 8 maja 2010 r. weszły 
w życie z dniem 11 maja 2010 r. 
Przewiduje się, że umowa ta będzie 
w pełni obowiązywać przez trzy lata 
okresu programowania, tak długo jak długo 
pozostaną jakiekolwiek niespłacone kwoty 
z tytułu aktu w sprawie pożyczek.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Decyzjami Rady 2009/102/WE z dnia 
4 listopada 2008 r., 2009/290/WE z dnia 

(8) Decyzjami Rady 2009/102/WE z dnia 
4 listopada 2008 r., 2009/290/WE z dnia 
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20 stycznia 2009 r. i 2009/459/WE z dnia 
26 czerwca 2009 r. Węgrom, Łotwie 
i Rumunii przyznano taką pomoc 
finansową.

20 stycznia 2009 r. i 2009/459/WE z dnia 
6 maja 2009 r. Węgrom, Łotwie i Rumunii 
przyznano taką pomoc finansową.

Or. en

Poprawka 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ułatwienia zarządzania 
finansowaniem Unii i przyspieszenia 
inwestycji w państwach członkowskich 
i regionach oraz polepszenia dostępności 
finansowania dla gospodarki konieczne 
jest zwiększenie płatności okresowych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności o kwotę odpowiadającą 
dziesięciu punktom procentowym powyżej 
obecnej stawki współfinansowania osi 
priorytetowych w państwach 
członkowskich, które stoją w obliczu 
poważnych trudności związanych z ich 
stabilnością finansową i które zwróciły się 
z wnioskiem o skorzystanie z tego środka.

(13) W celu ułatwienia zarządzania 
finansowaniem Unii i przyspieszenia 
inwestycji w państwach członkowskich 
i regionach oraz polepszenia dostępności 
finansowania dla realizacji polityki 
spójności konieczne jest zwiększenie –
w uzasadnionych przypadkach, 
tymczasowo i bez wpływu na okres 
programowania 2014-2020 – płatności 
okresowych z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności o kwotę 
odpowiadającą dziesięciu punktom 
procentowym powyżej obecnej stawki 
współfinansowania osi priorytetowych 
w państwach członkowskich, które stoją 
w obliczu poważnych trudności 
związanych z ich stabilnością finansową 
i które zwróciły się z wnioskiem 
o skorzystanie z tego środka. W rezultacie 
wymagany wkład krajowy zostanie 
odpowiednio zmniejszony, bez potrzeby 
zmiany programów operacyjnych.

Or. en

Poprawka 6
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ułatwienia zarządzania 
finansowaniem Unii i przyspieszenia 
inwestycji w państwach członkowskich 
i regionach oraz polepszenia dostępności 
finansowania dla gospodarki konieczne jest 
zwiększenie płatności okresowych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności o kwotę odpowiadającą 
dziesięciu punktom procentowym powyżej 
obecnej stawki współfinansowania osi 
priorytetowych w państwach 
członkowskich, które stoją w obliczu 
poważnych trudności związanych z ich 
stabilnością finansową i które zwróciły się 
z wnioskiem o skorzystanie z tego środka.

(13) W celu ułatwienia zarządzania 
finansowaniem Unii i przyspieszenia 
inwestycji w państwach członkowskich 
i regionach oraz polepszenia dostępności 
finansowania dla gospodarki konieczne jest 
zwiększenie płatności okresowych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności o kwotę odpowiadającą 
dziesięciu punktom procentowym powyżej 
obecnej stawki współfinansowania osi 
priorytetowych w państwach 
członkowskich, które stoją w obliczu 
poważnych trudności związanych z ich 
stabilnością finansową i które zwróciły się 
z wnioskiem o skorzystanie z tego środka.
Tymczasowemu zwiększeniu stawek 
współfinansowania powinno towarzyszyć 
przyspieszone przyznanie priorytetu 
projektom koncentrującym się na 
wzroście, na możliwościach tworzenia 
miejsc pracy w zrównoważonych 
warunkach gospodarczych, na 
zatrudnieniu wysokiej jakości, a także na 
inwestycjach w edukację, szkolenie 
i umiejętności.

Or. en

Poprawka 7
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy zachęcać Komisję, by 
dołożyła wszelkich starań w celu objęcia 
wsparciem wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich, aby pomóc im 
poprawić absorpcję środków finansowych, 
wzmocnić potencjał administracyjny oraz 
przyspieszyć wdrażanie na poziomie 
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lokalnym.

Or. en

Poprawka 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić 
zasady obliczania płatności okresowych 
i płatności salda końcowego w odniesieniu 
do programów operacyjnych w okresie, 
podczas którego państwa członkowskie 
otrzymują pomoc finansową, której celem 
jest rozwiązanie poważnych trudności 
związanych z ich stabilnością finansową.

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić 
zasady obliczania płatności okresowych 
w odniesieniu do programów operacyjnych 
w okresie, podczas którego państwa 
członkowskie otrzymują pomoc finansową, 
której celem jest rozwiązanie poważnych 
trudności związanych z ich stabilnością 
finansową.

Or. en

Poprawka 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Należy koniecznie zapewnić 
odpowiednią sprawozdawczość dotyczącą 
wykorzystywania zwiększonych kwot 
udostępnianych państwom członkowskim 
będącym beneficjentami zwiększonych 
płatności okresowych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en
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Poprawka 10
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Realizacja programów operacyjnych 
i projektów w dziedzinie infrastruktury 
i inwestycji produkcyjnych w Grecji 
napotyka poważne problemy, 
m.in. dlatego, że greckie banki nie mają 
płynności wystarczającej do pokrycia 
istniejących lub nowych zobowiązań 
umownych. W takiej sytuacji zapewnienie 
niezbędnego współfinansowania 
projektów i programów jest zagrożone. 
Ponadto wsparcie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) w celu pomocy 
w zapewnieniu wkładu finansowego 
i w inwestycjach lokalnych w ramach 
programów UE jest utrudnione ze 
względu na rosnące narażenie EBI na 
ryzyko w kontaktach z jego greckimi 
partnerami.

Or. de

Poprawka 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Przewidywane zwiększenie płatności 
okresowych należy też rozważyć 
w kontekście dotykających wszystkie 
państwa członkowskie ograniczeń 
budżetowych, co powinno znaleźć 
odpowiednie odzwierciedlenie w budżecie 
UE. W związku z tym mechanizm stosuje 
się do końca 2013 r.
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Poprawka 12
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Aby złagodzić wyżej wymienione 
zagrożenia oraz przyspieszyć realizację 
programów operacyjnych i projektów, 
a także pobudzić ożywienie gospodarcze, 
właściwe jest, aby instytucje zarządzające 
państw członkowskich, które doświadczyły 
poważnych trudności w zakresie 
stabilności finansowej i którym przyznano 
pomoc finansową w ramach jednego 
z określonych wyżej mechanizmów, mogły 
przeznaczyć środki finansowe 
z programów operacyjnych na 
ustanowienie funduszu gwarancyjnego, 
funduszu pożyczkowego i funduszu 
kapitału podwyższonego ryzyka 
określonych na poziomie Unii, w celu 
wsparcia projektów i operacji 
przewidzianych w ramach programu 
operacyjnego. Działalność takich 
funduszy może obejmować 
w szczególności środki mające 
gwarantować działalność EBI, sprzyjać 
dostępności finansowania dla 
przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, a także 
dla projektów powadzonych w drodze 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Or. en

Poprawka 13
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) W tym celu konieczne jest 
uruchomienie środków finansowych na 
rzecz państw członkowskich objętych 
programem dostosowań, w formie 
płatności zaliczkowych z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności.

Or. en

Poprawka 14
Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1
Ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje 
następujące brzmienie:
„1. Budżet Unii Europejskiej alokowany 
na fundusze jest wykonywany w ramach 
podziału zarządzania między państwa 
członkowskie i Komisję, zgodnie z art. 53 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
z wyjątkiem pomocy technicznej, o której 
mowa w art. 45 niniejszego 
rozporządzenia, oraz działań, o których 
mowa w art. 36 ust. 2a.”

Or. en

Poprawka 15
Constanze Angela Krehl
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 36 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -1a
W art. 36 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. W przypadku państw członkowskich, 
które spełniają jeden z warunków 
określonych w art. 77 ust. 2, instytucje 
zarządzające mogą przekazywać środki 
finansowe z programów operacyjnych na 
ustanowienie funduszu gwarancyjnego, 
funduszu pożyczkowego lub funduszu 
kapitału podwyższonego ryzyka 
określonych na poziomie Unii, w celu 
wsparcia operacji przewidzianych 
w ramach programu operacyjnego 
i realizowanych w ramach pośredniego 
scentralizowanego zarządzania zgodnie 
z art. 56 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego.
Fundusz może stanowić gwarancję 
działalności EBI w zakresie zarówno 
inwestycji produkcyjnych i inwestycji 
w infrastrukturę, jak i projektów 
pomocowych realizowanych w drodze 
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Fundusz może też sprzyjać dostępności 
finansowania dla przedsiębiorstw, 
szczególnie MŚP, oraz dostępności 
finansowania poprzez gwarancje dla 
banków i wspieranie kapitału obrotowego.
Komisja może przyznawać dotacje lub 
zawierać umowy o świadczenie usług bądź 
nawiązywać inne formy współpracy z EBI 
lub wybranym podmiotem prawa 
publicznego bądź prywatnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Unii.”

Or. en
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Poprawka 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 53 ust. 2 
oraz art. 53 ust. 4 zdanie drugie, jak 
również pułapów określonych 
w załączniku III, na wniosek państwa 
członkowskiego, płatności okresowe oraz 
płatności salda końcowego mogą ulec
zwiększeniu o kwotę odpowiadającą 
dziesięciu punktom procentowym powyżej 
obecnej stawki współfinansowania osi 
priorytetowych, ale nie przekraczając stu 
procent, stosowaną do kwoty wydatków 
kwalifikowalnych nowo zadeklarowanych 
w każdej poświadczonej deklaracji 
wydatków przedłożonej w okresie, 
w którym państwo członkowskie spełnia 
jeden z następujących warunków:

2. W drodze odstępstwa od art. 53 ust. 2 
oraz art. 53 ust. 4 zdanie drugie, jak 
również pułapów określonych 
w załączniku III płatności okresowe 
ulegają zwiększeniu o kwotę 
odpowiadającą dziesięciu punktom 
procentowym powyżej obecnej stawki 
współfinansowania osi priorytetowych, ale 
nie przekraczając stu procent, stosowaną 
do kwoty wydatków kwalifikowalnych 
nowo zadeklarowanych w każdej 
poświadczonej deklaracji wydatków 
przedłożonej w okresie, w którym państwo 
członkowskie spełnia jeden 
z następujących warunków:

Or. en

Poprawka 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 2,
przyznaje się na pisemny wniosek państwa 
członkowskiego spełniającego jeden 
z warunków wymienionych w lit. a), b) i c) 
powyżej. Wniosek przedkłada się 
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w terminie dwóch miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia lub 
w terminie dwóch miesięcy od daty 
spełnienia przez państwo członkowskie 
jednego z warunków wymienionych 
w lit. a), b) i c) powyżej.

Or. en

Poprawka 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. We wniosku przedłożonym Komisji 
państwo członkowskie uzasadnia 
konieczność odstępstwa, o którym mowa 
w ust. 2, przedstawiając informacje 
niezbędne, aby stwierdzić:
a) niedostępność środków na wkład 
krajowy na podstawie danych dotyczących 
sytuacji makroekonomicznej i budżetowej 
danego państwa członkowskiego, a także, 
że zwiększenie płatności, o których mowa 
w ust. 2, jest niezbędne do 
zagwarantowania dalszej realizacji 
programów operacyjnych;
b) że problemy utrzymują się nawet przy 
zastosowaniu maksymalnych pułapów 
obowiązujących w odniesieniu do stawek 
współfinansowania zgodnie 
z załącznikiem III.
Przedstawione informacje są 
weryfikowane i rozpatrywane przez 
Komisję, która ma 30 dni od dnia złożenia 
wniosku na zgłoszenie zastrzeżeń co do 
rzetelności przedłożonych informacji. 
Jeżeli Komisja nie zgłosi zastrzeżeń, 
wniosek państwa członkowskiego 
o odstępstwo, o którym mowa w ust. 2, 
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uznaje się za uzasadniony.

Or. en

Poprawka 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Wniosek określa też szczegółowo 
zamierzone wykorzystanie zwiększonych 
płatności okresowych oraz zawiera 
informacje o środkach dodatkowych 
przewidzianych w celu skoncentrowania 
funduszy na konkurencyjności, wzroście 
i zatrudnieniu, w tym, w stosownych 
przypadkach, o modyfikacji programów 
operacyjnych.

Or. en

Poprawka 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Odstępstwem, o którym mowa w ust. 2, 
nie są objęte deklaracje wydatków 
przedłożone po dniu 31 grudnia 2013 r.

Or. en
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Poprawka 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dodatkowe płatności okresowe 
wynikające ze stosowania art. 77 ust. 2 są 
w jak najkrótszym czasie udostępniane 
instytucji zarządzającej i wykorzystywane 
jedynie na płatności w ramach realizacji 
programu operacyjnego.

Or. en

Poprawka 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W kontekście sprawozdawczości 
strategicznej zgodnie z art. 29 ust. 1 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
odpowiednie informacje o wykorzystaniu 
dodatkowych płatności okresowych 
wynikających z odstępstwa, o którym 
mowa w ust. 2. Informacje dotyczą 
w szczególności tego, w jaki sposób 
zwiększona kwota wsparcia przyczyniła się 
do promowania konkurencyjności, 
wzrostu i zatrudnienia w danym państwie 
członkowskim. Komisja uwzględnia te 
informacje, przygotowując sprawozdania 
strategiczne przewidziane w art. 30 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006
Artykuł 77 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustępy 2 i 3 nie stosują się do 
programów operacyjnych dotyczących celu 
„Europejska współpraca terytorialna”.

5. Ustępy 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b nie 
stosują się do programów operacyjnych 
dotyczących celu „Europejska współpraca 
terytorialna”.

Or. en


