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Poprawka 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, w szczególności 
obszarów wiejskich, obszarów 
podlegających przemianom przemysłowym 
i regionów, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych, w szczególności 
obszarów wiejskich, obszarów 
podlegających przemianom przemysłowym 
i regionów, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takich jak najbardziej 
na północ wysunięte regiony o bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie. 
Ponadto, w celu zoptymalizowania 
skuteczności wsparcia należy uwzględnić, 
w stosownych przypadkach, 
zdegradowane regiony miejskie i oddalone 
miasta graniczne. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić zarówno regiony określone w art. 174, jak i zdegradowane obszary 
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miejskie, podupadające obszary wiejskie i oddalone miasta graniczne.

Poprawka 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, w szczególności
obszarów wiejskich, obszarów 
podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią 
na skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, zwracając szczególną 
uwagę na obszary wiejskie, obszary 
podlegające przemianom przemysłowym i 
regiony, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takie jak najbardziej na 
północ wysunięte regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie. 
Artykuł 175 Traktatu wymaga, aby Unia 
wspierała osiąganie tych celów przez 
działania, które podejmuje za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji 
Orientacji, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz innych 
instrumentów.

Or. en

Poprawka 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 
uprzywilejowanych, w szczególności 
obszarów wiejskich, obszarów 
podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią 
na skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

(1) Mając na uwadze, że zgodnie z art. 174 
Traktatu w celu wzmocnienia swojej 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Wspólnota zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów oraz zacofania 
regionów najmniej uprzywilejowanych. 
Wśród regionów, o których mowa, 
szczególną uwagę poświęca się obszarom 
wiejskim, obszarom podlegającym
przemianom przemysłowym i regionom, 
które cierpią na skutek poważnych i 
trwałych niekorzystnych warunków 
przyrodniczych lub demograficznych, 
takim jak najbardziej na północ wysunięte 
regiony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, 
transgraniczne i górskie. Artykuł 175 
Traktatu wymaga, aby Unia wspierała 
osiąganie tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

Or. en

Poprawka 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów lub wysp najmniej 

(1) Art. 174 Traktatu stanowi, że w celu 
wzmocnienia swej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unia zmierza do 
zmniejszenia dysproporcji między 
poziomami rozwoju różnych regionów 
oraz zacofania regionów najmniej 
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uprzywilejowanych, w szczególności 
obszarów wiejskich, obszarów 
podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią 
na skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

uprzywilejowanych. Wśród regionów, o 
których mowa, szczególną uwagę należy 
zwrócić na obszary wiejskie, obszary 
podlegające przemianom przemysłowym i 
regiony, które cierpią na skutek 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takie jak regiony 
wyspiarskie. Artykuł 175 Traktatu 
wymaga, aby Unia wspierała osiąganie 
tych celów przez działania, które 
podejmuje za pośrednictwem 
Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych instrumentów.

Or. fr

Poprawka 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w 
których przyjęto unijną strategię na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
dążą do osiągnięcia inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
promując harmonijny rozwój Unii i 
zmniejszając dysproporcje regionalne.

(2) Zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., w 
których przyjęto unijną strategię na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, Unia i państwa członkowskie 
dążą do osiągnięcia inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
promując harmonijny rozwój Unii i 
zmniejszając dysproporcje regionalne.
Polityka spójności odgrywa wiodącą rolę 
przy realizacji celów strategii „Europa 
2020”, a prawidłowa, autonomiczna 
polityka spójności jest podstawowym 
warunkiem skutecznej realizacji tej 
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strategii;

Or. en

Poprawka 175
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Struktura i wdrażanie funduszy 
strukturalnych muszą odzwierciedlać 
priorytety i zasady programu Small 
Business Act, w szczególności zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”;

Or. en

Poprawka 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze, że w szczególnej 
sytuacji kryzysowej, jaka utrzymuje się w 
Unii od 2008 r., dane referencyjne 
wykorzystywane do określenia kategorii i 
rozdzielenia wsparcia udzielanego w 
ramach polityki spójności pomiędzy 
regiony i państwa członkowskie mogą nie 
odzwierciedlać w pełni wpływu 
wywieranych na nie skutków 
gospodarczych i społecznych, uważa za 
konieczne dokonanie ich przeglądu lub 
modulacji w celu dostosowania ich do 
poziomu rzeczywistej konwergencji, na 
jakim się znajdują, najpóźniej po 
upłynięciu dwóch lat od początku okresu.

Or. es
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Poprawka 177
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych środków oraz 
dodatkowego finansowania, które 
wyrównuje niekorzystne warunki 
wynikające z czynników, o których mowa 
w art. 349 Traktatu.

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych środków oraz 
dodatkowego finansowania, które 
wyrównuje niekorzystne warunki
wynikające z czynników, o których mowa 
w art. 349 Traktatu, przede wszystkim 
oddalenie, wyspiarski charakter, 
niewielkie rozmiary, niekorzystna 
topografia i nieprzyjazny klimat oraz 
zależność gospodarcza od ograniczonej 
liczby produktów; trwałość i złożoność 
tych czynników silnie spowalnia rozwój 
gospodarczy i społeczny tych regionów.

Or. pt

Uzasadnienie

Dodana informacja jest zawarta w art. 349 Traktatu, a jej specyfika powoduje, że należy ją 
także włączyć we wspólne ramy strategiczne.

Poprawka 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych środków oraz 
dodatkowego finansowania, które 
wyrównuje niekorzystne warunki 
wynikające z czynników, o których mowa 
w art. 349 Traktatu.

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych środków oraz 
dodatkowego finansowania 
wystarczającego do uwzględnienia 
strukturalnej sytuacji gospodarczej i 
społecznej oraz wyrównania 
niekorzystnych warunków wynikających z 
czynników, o których mowa w art. 349 
Traktatu.
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Or. es

Uzasadnienie

Regiony najbardziej oddalone, zgodnie z treścią art. 349, charakteryzują się szeregiem 
stałych czynników, których trwałość i łączne występowanie utrudniają i poważnie szkodzą 
rozwojowi tych regionów. Regiony te powinny zostać objęte wsparciem co najmniej na takim 
samym poziomie jak w okresie 2007–2013.

Poprawka 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych środków oraz 
dodatkowego finansowania, które 
wyrównuje niekorzystne warunki 
wynikające z czynników, o których mowa 
w art. 349 Traktatu.

(5) Regiony najbardziej oddalone powinny 
skorzystać ze specjalnych dostosowanych 
środków oraz dodatkowego finansowania, 
które wyrównuje niekorzystne warunki 
wynikające z czynników, o których mowa 
w art. 349 Traktatu.

Or. fr

Poprawka 180
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Regiony, które w związku ze swoim 
szczególnym położeniem geograficznym 
stoją przed szczególnymi wyzwaniami, jak 
na przykład regiony górskie, powinny 
skorzystać ze specjalnych środków i 
adekwatnego finansowania, w celu 
zrekompensowania niekorzystnych 
warunków wynikających z ich położenia 
geograficznego.

Or. de
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Uzasadnienie

Ze względu na warunki naturalne z obszarami górskimi związane są szczególne wyzwania. Na 
obszarach tych występują różnorodne problemy, np. emigracja i niekorzystna sytuacja 
gospodarcza. Niezbędne jest w tym przypadku zwłaszcza zintegrowane podejście do 
finansowania z funduszy strukturalnych.

Poprawka 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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”). 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 

(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 oraz samorządów 
regionalnych i lokalnych. Warunki te 
powinny umożliwić Komisji uzyskanie 
gwarancji, że państwa członkowskie oraz 
samorządy regionalne i lokalne 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”). Państwa 
członkowskie, samorządy regionalne i 
lokalne 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 
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administracyjnych oraz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych.

zapewnienia komplementarności i 
spójności interwencji Unii, 
proporcjonalności rozwiązań 
administracyjnych oraz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych.

Or. fr

Poprawka 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

(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,
organów odpowiedzialnych za promowanie 
równości płci i niedyskryminacji oraz 
organizacji pozarządowych promujących 
włączenie społeczne oraz organizacji 
działających w dziedzinie kultury, 
edukacji i polityki młodzieżowej. 
Szczególną uwagę zwraca się na grupy, 
które mogą odczuwać skutki programów i 
którym trudno może być wywierać na nie 
wpływ. Współpraca z partnerami powinna 
przebiegać zgodnie z najlepszymi 
praktykami. Każde państwo członkowskie 
zapewnia odpowiedni poziom pomocy 
technicznej w celu ułatwienia partnerom 
włączenia się i uczestnictwa we wszystkich 
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ocenę umów partnerskich i programów. etapach procesu programowania. Celem 
takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów. Dlatego partnerzy powinni 
reprezentować różne szczeble terytorialne, 
zgodnie ze strukturą instytucjonalną 
państw członkowskich. Partnerzy powinni 
wybrać i wyznaczyć swoich członków 
reprezentujących ich w komitecie 
monitorującym. 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.

Or. en

Poprawka 183
Peter Simon

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 

(9) W odniesieniu do porozumienia w 
sprawie partnerstwa oraz odpowiednio do 
każdego programu państwo członkowskie 
powinno zorganizować partnerstwo 
zawierając porozumienie w sprawie 
umowy partnerstwa z właściwymi 
organami regionalnymi, lokalnymi i 
miejskimi. Państwa członkowskie powinny 
również współpracować – z 
poszanowaniem swoich ram 
instytucjonalnych, prawnych i 
finansowych – z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi, innymi 
władzami publicznymi oraz podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerami 
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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.

działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
organizacjami pozarządowymi i organami 
odpowiedzialnymi 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.

Or. de

Uzasadnienie

W związku ze znaczeniem miast dla skutecznej polityki spójności należy wymienić w 
kontekście umów partnerskich oprócz władz regionalnych i lokalnych także władze miejskie.

Poprawka 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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 
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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.

takiego partnerstwa jest poszanowanie 
zasady wielopoziomowego sprawowania 
rządów, zapewnienie odpowiedzialności 
zainteresowanych organów za planowane 
interwencje oraz korzystanie z 
doświadczenia i wiedzy stosownych 
podmiotów.

Or. es

Uzasadnienie

Ustanowienie kodeksu postępowania podważa zasadę wielopoziomowego sprawowania 
rządów. Uważamy, że każde państwo członkowskie powinno zdecydować, w jaki sposób 
zaangażować podmioty zgodnie z własną strukturą polityczną, społeczną i gospodarczą. Poza 
tym, istnieje już wystarczająca liczba wytycznych i wskazówek w zakresie polityki spójności.

Poprawka 185
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 

(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, 
kościołów, organizacji pozarządowych i 
organów odpowiedzialnych za promowanie 
równości i niedyskryminacji. Celem 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 186
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 187
Cornelia Ernst

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 partnerstwo zawierając 
porozumienie z właściwymi organami 
regionalnymi i lokalnymi oraz partnerami 
gospodarczymi i społecznymi. W ramach 
uwarunkowań instytucjonalnych, 
prawnych i finansowych państwa 
członkowskie współpracują również w 
formie partnerstwa 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 
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postępowania, aby zapewnić 
zaangażowanie partnerów w 
przygotowanie, realizację, monitorowanie i 
ocenę umów partnerskich i programów.

Or. en

Poprawka 188
László Surján

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 na 
możliwie jak najwcześniejszym etapie 
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.

Or. en
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Poprawka 189
Younous Omarjee

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 wraz z 
zainteresowanymi samorządami 
regionalnymi i lokalnymi powinno 
zorganizować partnerstwo z innymi 
właściwymi władzami publicznymi, 
partnerami gospodarczymi i społecznymi 
oraz podmiotami reprezentującymi
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerami działającymi 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.

Or. fr

Poprawka 190
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły



AM\903190PL.doc 19/188 PE489.656v01-00

PL

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 partnerstwo zawierając 
porozumienie w sprawie partnerstwa z 
właściwymi organami regionalnymi i
lokalnymi. Państwa członkowskie 
powinny również współpracować – z 
poszanowaniem swoich ram 
instytucjonalnych, prawnych i 
finansowych – z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi, innymi 
władzami publicznymi oraz podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
organizacjami pozarządowymi i organami 
odpowiedzialnymi 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.

[Poprawka polegająca na zamianie 
„contract” na „agreement” nie dotyczy 
wersji polskiej.]

Or. en

Poprawka 191
Mojca Kleva
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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 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, 
organizacji działających na rzecz kobiet 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.

Or. en

Poprawka 192
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 

(9) W odniesieniu do umowy partnerskiej 
oraz odpowiednio do każdego programu 
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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.

państwo członkowskie organizuje
partnerstwo zawierając porozumienie w 
sprawie partnerstwa z właściwymi 
organami regionalnymi i lokalnymi oraz 
ich wyznaczonymi przedstawicielami. 
Państwa członkowskie powinny również 
współpracować – z poszanowaniem 
swoich ram instytucjonalnych, prawnych i 
finansowych – z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi, innymi 
władzami publicznymi oraz podmiotami 
reprezentującymi społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerami 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, 
organizacjami pozarządowymi i organami 
odpowiedzialnymi 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.

Or. en

Poprawka 193
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Działania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
operacje, które są wspierane z tych 
funduszy, powinny być zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem unijnym i 
krajowym, które jest bezpośrednio lub 

(10) Działania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
operacje, które są wspierane z tych 
funduszy, powinny być zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem unijnym i 
krajowym, które jest bezpośrednio lub 
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pośrednio związane z realizacją operacji. pośrednio związane z realizacją operacji.
Ponadto przy zmianach obowiązującego 
prawodawstwa unijnego, a w 
szczególności przy zmianach przepisów z 
zakresu pomocy UE, należy zapewnić 
spójność ze strategiczną orientacją unijnej 
polityki spójności i jej celami.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z planowanymi zmianami przepisów dotyczących pomocy UE na lata 2014-2020, 
które stanowią podstawę prawną większości działań i projektów polityki regionalnej UE w 
latach 2014-2020 należy zapewnić spójność między polityką pomocy UE i strategiczną 
orientacją polityki spójności UE. Zmiany europejskich i krajowych ram prawnych nie mogą 
być sprzeczne z celami i projektami polityki spójności UE na lata 2014-2020.

Poprawka 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia – na wszystkich etapach wdrażania 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych – zmierza do 
wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami, w formie 
podejścia dwutorowego, zarówno poprzez 
systematyczne włączanie aspektów płci we 
wszystkie etapy procesu programowania i 
wdrażania, jak i za pomocą konkretnych 
działań dodatkowych. Dla uwzględnienia 
horyzontalnej zasady równości płci w 
przygotowywaniu i wdrażaniu programów 
wszystkich funduszy należy wykorzystać 
metodę oceny budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci.
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Or. en

Poprawka 195
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Na wszystkich etapach opracowywania i wdrażania funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów należy uwzględnić działania mające na celu 
nie tylko zapewnienie wyrównania szans kobiet i mężczyzn, ale także walkę z dyskryminacją.

Poprawka 196
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Unia Europejska i większość państw 
członkowskich są stronami konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 
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natomiast pozostałe państwa członkowskie 
są w trakcie jej ratyfikacji. W procesie 
realizacji odpowiednich projektów istotne 
znaczenie ma uwzględnienie w ich 
specyfikacji kwestii dostępu dla osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z art. 9 tej 
konwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Po ratyfikacji przez Unię Europejską konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
projekty, które otrzymują wsparcie finansowe z UE, powinny nawet w większym stopniu niż 
dotychczas gwarantować dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W kontekście wysiłków 
zmierzających do zwiększenia spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej 
Unia powinna – na wszystkich etapach 
wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych – zmierzać 
do wyeliminowania nierówności i 
promowania równouprawnienia między 
kobietami i mężczyznami, uwzględniając 
unijną strategię na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn1, pakt na rzecz równości płci2

oraz akty wykonawcze i politykę w innych 
dziedzinach na szczeblu unijnym, 
krajowym i regionalnym, za pomocą 
której wdraża się art. 8 Traktatu, a także 
do zwalczania dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, wiek lub 
orientację seksualną oraz 
niepełnosprawność, w szczególności 
uwzględniając konwencję ONZ o prawach 
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osób niepełnosprawnych, obowiązującą 
od 3 maja 2008 r., oraz politykę UE 
służącą wdrożeniu konwencji ONZ.
_________
1 COM(2010)0491 final.
2 Europejski pakt na rzecz równości płci 
(2011–2020), przyjęty przez Radę w dniu 7 
marca 2011 r.

Or. en

Poprawka 198
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie są stronami konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych, 
natomiast pozostałe państwa członkowskie 
są w trakcie jej ratyfikacji. Przy 
wdrażaniu właściwych projektów należy 
wziąć pod uwagę obowiązki wynikające z 
tej Konwencji, między innymi w zakresie 
kształcenia, zatrudnienia i dostępności, w 
odniesieniu do wszystkich projektów 
uzyskujących wsparcie z funduszy
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych.

Or. en

Poprawka 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Cele funduszy objętych zakresem (12) Cele funduszy objętych zakresem 
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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.

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

Poprawka 200
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

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
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Poprawka 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

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. en

Poprawka 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

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 

(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” i minimalizując 
przyszłe koszty zewnętrzne. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
informacji o wspieraniu celu dotyczącego 
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założeniem przeznaczenia przynajmniej 
20% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego.

zmiany klimatu zgodnie z ambitnym 
założeniem przeznaczenia przynajmniej 
20% unijnego budżetu na ten cel, przy 
zastosowaniu metodyki przyjętej przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego.

Or. en

Poprawka 203
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

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”. Państwa 
członkowskie powinny dostarczać 
ilościowych informacji o wspieraniu celu 
dotyczącego zmiany klimatu zgodnie z 
ambitnym założeniem przeznaczenia 
przynajmniej 20% unijnego budżetu na ten 
cel, oraz o szacowanym wpływie tego 
wsparcia na emisje, przy zastosowaniu 
metodyki przyjętej przez Komisję w 
drodze aktu wykonawczego.

Or. en

Poprawka 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Cele funduszy objętych zakresem (12) Cele funduszy objętych zakresem 
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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 delegowanego.

wspólnych ram strategicznych powinny 
być osiągane w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu 
poszanowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego, różnorodności 
biologicznej i ekosystemów, zawartego w 
szczególności w art. 11 i 19 Traktatu, z 
uwzględnieniem także 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 delegowanego.

Or. fr

Poprawka 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na 
ograniczonej liczbie wspólnych celów
tematycznych. Dokładny zakres każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinien zostać
określony w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy i może być 
ograniczony tylko do niektórych celów 
tematycznych zdefiniowanych w 
niniejszym rozporządzeniu.

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych na celach tematycznych. 
Dokładny zakres każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych jest określony w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

Or. en
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Poprawka 206
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na 
ograniczonej liczbie wspólnych celów 
tematycznych. Dokładny zakres każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinien zostać 
określony w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy i może być 
ograniczony tylko do niektórych celów 
tematycznych zdefiniowanych w 
niniejszym rozporządzeniu.

(13) Aby osiągnąć cele unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy skoncentrować 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na 
ograniczonej liczbie wspólnych celów 
tematycznych, pozostawiających 
dostateczny margines elastyczności, aby 
uwzględnić szczególne potrzeby regionów 
i odpowiednio na nie zareagować. 
Dokładny zakres każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych powinien zostać określony 
w przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy i może być ograniczony tylko do 
niektórych celów tematycznych 
zdefiniowanych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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, 

(14) Aby osiągnąć ogólne i szczegółowe
cele strategii UE w zakresie inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
wspólne ramy strategiczne powinny służyć 
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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.

koordynacji i zrównoważeniu priorytetów 
inwestycyjnych z celami tematycznymi 
specyficznymi dla funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Celem 
wspólnych ram strategicznych jest 
wskazanie 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 rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów oraz z 
innych właściwych polityk i instrumentów 
Unii. Wspólne ramy strategiczne należy 
określić w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

(14) Wspólne ramy strategiczne Komisji 
zawierają otwarty wykaz zalecanych 
działań wspieranych przez każdy fundusz 
objęty zakresem wspólnych ram 
strategicznych w okresie finansowania 
2014-2020, które pomagają państwom 
członkowskim osiągać cele Unii, zapewnić 
spójność i trwałość programowania w 
ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych z polityką 
gospodarczą i polityką zatrudnienia
państw członkowskich i Unii, jednocześnie 
uwzględniając zróżnicowane potrzeby 
regionów i zapewniając elastyczność 
niezbędną dla ich rozwoju. Wspólne ramy 
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strategiczne powinny ułatwiać sektorową i 
terytorialną i koordynację interwencji Unii 
z funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, w tym podejście 
finansowania wielostronnego i 
zintegrowane podejście terytorialne, oraz 
koordynację z właściwą polityką w innych 
dziedzinach i innymi instrumentami Unii.

Or. en

Poprawka 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

(14) Aby osiągnąć cele określone w 
art. 174 Traktatu, Komisja powinna 
przedstawić w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia wspólne ramy strategiczne 
służące osiągnięciu celów Unii, w celu 
skoordynowania priorytetów 
inwestycyjnych z celami tematycznymi 
specyficznymi dla funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu. Celem 
wspólnych ram strategicznych jest 
wskazanie kierunku strategicznego dla 
procesu programowania na poziomie 
państw członkowskich i regionów. 
Wspólne ramy strategiczne powinny 
ułatwiać sektorową i terytorialną 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii.

Or. fr

Poprawka 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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 
koordynację interwencji Unii z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz z innych właściwych 
polityk i instrumentów Unii.

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

Or. es

Poprawka 211
Tomasz Piotr Poręba

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

(14) Wspólne ramy strategiczne załączone 
do niniejszego rozporządzenia 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.
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Poprawka 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) We wspólnych ramach strategicznych 
należy zatem ustanowić kluczowe obszary 
wsparcia, wyzwania terytorialne, na które 
należy odpowiedzieć, cele polityczne, 
priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy, mechanizmy koordynacji i 
mechanizmy spójności i zgodności z 
politykami gospodarczymi państw 
członkowskich i Unii.

skreślony

Or. en

Poprawka 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) We wspólnych ramach strategicznych 
należy zatem ustanowić kluczowe obszary 
wsparcia, wyzwania terytorialne, na które 
należy odpowiedzieć, cele polityczne, 
priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy, mechanizmy koordynacji i 
mechanizmy spójności i zgodności z 
politykami gospodarczymi państw 
członkowskich i Unii.

(15) We wspólnych ramach strategicznych 
należy zatem ustanowić kluczowe obszary 
wsparcia, wyzwania terytorialne, na które 
należy odpowiedzieć, cele polityczne, 
priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy, mechanizmy koordynacji i 
mechanizmy spójności i zgodności z 
politykami gospodarczymi państw 
członkowskich i Unii oraz ze strategiami 
dla makroregionów i zlewisk mórz, o ile 
państwa członkowskie i regiony biorą 
udział w takich strategiach.
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Uzasadnienie

Fundusze powinny być ściśle skoordynowane ze strategiami dla makroregionów i zlewisk 
mórz, aby zagwarantować odpowiednie środki tych funduszy na potrzeby tych strategii.

Poprawka 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 w ramach dialogu 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. es

Poprawka 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

(16) Na podstawie wspólnych ram 
strategicznych przyjętych przez Komisję 
każde państwo członkowskie, w 
porozumieniu z samorządami 
regionalnymi i lokalnymi oraz we 
współpracy ze swoimi partnerami i z 
Komisją, powinno przygotować umowę 
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wspólnych ramach strategicznych na 
kontekst krajowy oraz ustanawiać 
stanowcze zobowiązanie do osiągania 
celów Unii poprzez programowanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych.

partnerską. Umowa partnerska powinna 
przekładać elementy wyszczególnione we 
wspólnych ramach strategicznych na 
kontekst krajowy oraz ustanawiać 
stanowcze zobowiązanie do osiągania 
celów Unii określonych w art. 174 
Traktatu i umożliwiających zbudowanie w 
Unii Europejskiej sprawiedliwej i 
zrównoważonej społecznej gospodarki 
rynkowej poprzez programowanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych.

Or. fr

Poprawka 216
Luís Paulo Alves

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 przyjętych przez Komisję, 
na odpowiednim poziomie terytorialnym i 
zgodnie z właściwymi ramami 
instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi 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. pt

Poprawka 217
Ramona Nicole Mănescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 przyjętych przez Komisję
każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami, zgodnie 
z art. 5, 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. en
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Poprawka 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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) Każde państwo członkowskie, we 
współpracy ze swoimi partnerami, o 
których mowa w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia, i z Komisją, powinno 
przygotować umowę partnerską. Umowa 
partnerska powinna zawierać wybrane
elementy wyszczególnione we wspólnych 
ramach strategicznych i odnosić je do 
kontekstu krajowego oraz ustanawiać 
stanowcze zobowiązanie do osiągania 
celów Unii poprzez programowanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych.

Or. en

Poprawka 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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. 
Uwarunkowania ex ante należy stosować 
jedynie wówczas, gdy mają one 
bezpośredni związek z funduszami 
objętymi zakresem wspólnych ram 
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ex ante nie są spełnione, Komisja 
powinna mieć uprawnienia do 
zawieszenia płatności na rzecz programu.

strategicznych i ich skutecznym 
wdrażaniem lub gdy mają one wpływ na 
ich wdrażanie, a ich zakres nie wykracza 
poza ramy regulacyjne mające 
zastosowanie w odpowiednich obszarach 
polityki UE. Komisja powinna oceniać 
informacje przekazywane przez państwa 
członkowskie i dotyczące spełnienia 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej oraz 
programów.

Or. en

Poprawka 221
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, mające ścisły 
związek merytoryczny ze skutecznym 
wdrożeniem funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram inwestycyjnych oraz 
wywierające bezpośredni wpływ na to 
wdrożenie, 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
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Poprawka 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, aby zapewnić 
niezbędne warunki ramowe dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii. 
Te uwarunkowania ex ante mają 
zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim 
są bezpośrednio związane z wdrażaniem 
funduszy. Komisja Europejska ocenia 
przekazane przez państwa członkowskie 
informacje dotyczące spełnienia
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej oraz 
programów. W przypadkach, w których 
uwarunkowania ex ante nie są spełnione, 
Komisja powinna mieć uprawnienia do 
zawieszenia płatności na rzecz programu.

Or. fr

Poprawka 223
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 

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

powinna dopilnować, aby spełnione 
zostały uwarunkowania ex ante w ramach 
swojej oceny umowy partnerskiej i 
programów celem zapewnienia 
niezbędnych warunków ramowych dla 
efektywnego wykorzystania wsparcia Unii.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić zarówno krajowe i regionalne, jak i lokalne potrzeby i cechy 
charakterystyczne. Konieczne jest zapewnienie, że spełnione zostaną uwarunkowania ex ante 
dotyczące każdego z funduszów w celu ich skutecznego wdrożenia, ale w żadnym wypadku nie 
należy zawieszać płatności na rzecz programu.

Poprawka 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami rozwoju krajowego i 
regionalnego. Należy określić 
uwarunkowania ex ante, aby zapewnić 
niezbędne warunki wstępne w bezpośredni 
sposób powiązane i wywierające wpływ na 
efektywne i wydajne wykorzystanie 
wsparcia Unii. Komisja powinna ocenić 
spełnienie tych uwarunkowań ex ante w 
ramach swojej oceny umowy partnerskiej i 
programów. Niespełnienie istotnego 
uwarunkowania ex ante mogłoby stanowić 
przyczynę zawieszenia płatności przez 
Komisję. W przypadku zawieszenia 
płatności Komisja powinna przestrzegać 
zasad pomocniczości i proporcjonalności, 
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jak również szanować kompetencje 
każdego z zaangażowanych poziomów 
administracji.

Or. es

Poprawka 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Państwa członkowskie powinny 
skoncentrować wsparcie, aby zapewnić 
znaczny wkład w osiąganie celów Unii 
zgodnie ze swoimi konkretnymi 
potrzebami krajowego i regionalnego
zrównoważonego rozwoju. Należy określić 
właściwe 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.

Or. en

Poprawka 226
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 

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania dla każdego programu w celu 
monitorowania postępów w osiąganiu 
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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.

celów ustanowionych dla każdego 
programu w trakcie okresu 
programowania. Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę wykonania we 
współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r. 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.

Or. de

Poprawka 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 

(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 
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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.

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 
zawieszenia płatności dotyczą państwa 
członkowskiego dotkniętego poważnymi 
trudnościami w zakresie stabilności 
finansowej lub nimi zagrożonego, środki 
te mogą zostać udostępnione temu 
państwu członkowskiemu w formie 
odrębnego programu wzrostu 
zarządzanego przez Komisję. Należy to 
osiągnąć w oparciu o dane programy, 
uwzględniając jednak priorytety 
zapewniające najwyższą wydajność 
ekonomiczną. Celem tego mechanizmu 
jest uniknięcie dalszego pogorszenia 
napiętej sytuacji gospodarczej.

Or. de

Poprawka 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

współpracy z państwami członkowskimi w 
2017 i 2019 r.

Or. en

Poprawka 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

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 

(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. Jeżeli niedociągnięcia w 
osiąganiu celów pośrednich lub 
końcowych są znaczne, Komisja powinna 
mieć możliwość zawieszenia zobowiązań 
w ramach programu lub zastosowania 
korekt finansowych na zakończenie okresu 
programowania, aby mieć pewność, że 
budżet Unii nie jest wykorzystywany w 
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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.

sposób rozrzutny lub nieefektywny.

Or. it

Uzasadnienie

Zawieszenie płatności w czasie kryzysu gospodarczego mogłoby przynieść zbyt duże szkody w 
regionach o niewielkiej zdolności do absorpcji środków.

Poprawka 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

(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. Komisja przyznaje każdemu 
państwu członkowskiemu część jego 
rezerwy na wykonanie, odpowiadającą 
udziałowi jego skutecznych programów w 
całkowitym budżecie przyznanym państwu 
członkowskiemu. W ten sposób Komisja 
należycie uwzględnia wystąpienie 
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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.

niemożliwych do przewidzenia czynników 
zewnętrznych, na które dany program nie 
mógł mieć wpływu, które spowodowały 
nieosiągnięcie celów pośrednich. Państwa 
członkowskie przeznaczają rezerwę na 
wykonania na równych zasadach 
wszystkim programom, w których 
osiągnięto cele pośrednie. Nie powinny 
istnieć rezerwy na wykonanie dla 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej ze względu na ich 
różnorodność i wielonarodowy charakter.

Or. en

Poprawka 231
María Irigoyen Pérez

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 

(18) Należy określić podstawy oceny 
wykonania opierające się na pozytywnych 
zachętach 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, 
które wyrażą taką chęć, 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.
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nieefektywny.

Or. es

Uzasadnienie

System oceny wykonania powinien opierać się na pozytywnych zachętach, a nie na 
przeniesieniu funduszy na programy o wyższej ocenie wykonania. Wprowadzenie 
dobrowolnego udziału zapobiega wyznaczaniu łatwych do osiągnięcia celów, które przynoszą 
niewielkie efekty.

Poprawka 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

Or. es
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Poprawka 233
Younous Omarjee

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 elastyczność, składającą się z środków 
umorzonych automatycznie w trakcie
okresu programowania.

Or. fr

Poprawka 234
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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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 krajową 
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.

Or. en

Poprawka 235
Victor Boştinaru

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 

skreślony
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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 
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. en

Poprawka 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda
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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 
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 

skreślony
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przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. en

Poprawka 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 

skreślony
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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. fr

Poprawka 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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 

(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 
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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.

całości lub części płatności i zobowiązania. 
Decyzje w sprawie zawieszenia powinny 
być proporcjonalne i skuteczne, z 
uwzględnieniem wpływu poszczególnych 
programów na sytuację gospodarczą i 
społeczną w danym państwie 
członkowskim oraz wcześniejszych zmian 
w umowie partnerskiej. Podejmując 
decyzję o zawieszeniu, Komisja powinna 
także przestrzegać zasady równego 
traktowania państw członkowskich, 
uwzględniając w szczególności wpływ 
zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenia 
powinny być zniesione, a środki ponownie 
udostępnione danemu państwu 
członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań. W przypadku gdy 
państwo członkowskie nie podejmie 
wystarczających działań przez okres 
dłuższy niż trzy miesiące, Komisja może 
udostępnić zawieszone środki w 
kontrolowany sposób w formie 
zarządzanego przez nią programu. 
Powinien on być ukierunkowany na 
priorytety jak największego wsparcia 
wzrostu, np. infrastruktury gospodarczej, 
aby zapobiec jeszcze większym szkodom w 
gospodarce regionalnej i pogorszeniu się 
sytuacji socjalnej.

Or. de

Poprawka 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań 
między polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym Unii zagwarantuje, że 
efektywność wydatków z funduszy 
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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 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 rozporządzenia w 
sprawie wspólnych przepisów jest podparta 
rozsądną polityką gospodarczą, a także, że 
fundusze objęte zakresem rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów 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.

Or. en

Poprawka 240
María Irigoyen Pérez
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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 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 

(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.
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członkowskiemu niezwłocznie po podjęciu 
przez to państwo członkowskie 
niezbędnych działań.

Or. es

Uzasadnienie

Możliwość zawieszenia płatności z przyczyn wynikających z polityki gospodarczej wydaje się 
nieproporcjonalna i prowadziłaby do pogorszenia sytuacji regionów z powodu niespełnienia 
zaleceń dotyczących zarządzania gospodarczego na poziomie krajowym. Ponadto, 
oznaczałoby to wykorzystanie instrumentów polityki spójności na inne cele niż te, dla których 
zostały one początkowo opracowane, co doprowadziłoby do oddalenia się tych instrumentów 
od ich celów.

Poprawka 241
Luís Paulo Alves

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, 

(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.
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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.

Or. pt

Poprawka 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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 może 
pociągać za sobą zmiany w umowie 
partnerskiej i programach, aby wspierać 
realizację zaleceń Rady mających na celu 
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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 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.

korektę zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej i rozwiązywanie 
trudności gospodarczych i społecznych.

Or. es

Uzasadnienie

Punkt preambuły nie wydaje się być najbardziej odpowiednim miejscem do regulowania w tak 
wyczerpujący sposób tego typu kwestii.

Poprawka 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ustanowienie ścisłych powiązań (19) Ustanowienie powiązań między 
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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 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.

polityką spójności a zarządzaniem 
gospodarczym i społecznym Unii może 
pozwolić na zwiększenie efektywności 
wydatków z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych dzięki 
wdrożeniu inteligentnej, sprzyjającej 
włączeniu społecznemu i trwałej polityki 
gospodarczej i społecznej. Ważne jest, aby
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych mogły 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.

Or. fr
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Poprawka 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapewnić koncentrację na 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, należy ustalić elementy 
wspólne dla wszystkich programów. Aby 
zapewnić spójność rozwiązań dotyczących 
programowania w odniesieniu do funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, należy dostosować 
procedury przyjmowania i zmiany 
programów. Programowanie powinno 
zapewnić spójność ze wspólnymi ramami 
strategicznymi i umowami partnerskimi, 
koordynację funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych między sobą 
oraz z innymi istniejącymi instrumentami 
finansowymi i Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym.

(20) Aby zapewnić koncentrację na 
osiągnięciu spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
należy ustalić elementy wspólne dla 
wszystkich programów. Aby zapewnić 
spójność rozwiązań dotyczących 
programowania w odniesieniu do funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych, należy dostosować 
procedury przyjmowania i zmiany 
programów. Programowanie powinno 
zapewnić spójność ze wspólnymi ramami 
strategicznymi i umowami partnerskimi, 
koordynację funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych między sobą 
oraz z innymi istniejącymi instrumentami 
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finansowymi i Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym.

Or. en

Poprawka 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej i 
społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych. W tym celu, aby 
lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu 
lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i
ułatwienie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność poprzez ustanowienie 
wspólnych zasad i ścisłej koordynacji dla 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. 
Odpowiedzialność za realizację strategii 
rozwoju lokalnego powinna z zasady 
spoczywać na lokalnych grupach 
działania reprezentujących interesy 
społeczności.

(21) Spójność terytorialna jest głównym 
instrumentem osiągnięcia spójności 
gospodarczej i społecznej, jak 
przewidziano w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast,
obszarów miejskich, geograficznych 
obszarów funkcjonalnych oraz 
subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych. Z tego względu 
zintegrowane podejście terytorialne, o 
którym mowa w art. 99 niniejszego 
rozporządzenia, powinno być głównym 
narzędziem realizacji skutecznego 
zrównoważonego rozwoju takich obszarów 
oraz wspierania zatrudnienia, włączania 
społecznego i dobrobytu obywateli 
mieszkających w tych obszarach.

Or. en

Poprawka 247
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły



PE489.656v01-00 64/188 AM\903190PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej i 
społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych. W tym celu, aby 
lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu 
lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i 
ułatwienie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność poprzez ustanowienie 
wspólnych zasad i ścisłej koordynacji dla 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. 
Odpowiedzialność za realizację strategii 
rozwoju lokalnego powinna z zasady 
spoczywać na lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności.

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej i 
społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych, w tym napięć między 
grupami etnicznymi. W tym celu, aby 
lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu 
lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i 
ułatwienie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność poprzez ustanowienie 
wspólnych zasad i ścisłej koordynacji dla 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. Niezwykle 
istotne znaczenie ma budowanie 
potencjału na potrzeby lokalnych 
zainteresowanych podmiotów.
Odpowiedzialność za realizację strategii 
rozwoju lokalnego powinna z zasady 
spoczywać na lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności.

Or. en

Poprawka 248
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej i 
społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych. W tym celu, aby 
lepiej zmobilizować potencjał na szczeblu 
lokalnym, konieczne jest wzmocnienie i 

(21) Spójność terytorialna została dodana 
do celów spójności gospodarczej i 
społecznej w Traktacie, konieczne jest 
zatem uwzględnienie kwestii roli miast, 
geograficznych obszarów funkcjonalnych 
oraz subregionów stojących w obliczu 
szczególnych problemów geograficznych 
lub demograficznych, w tym przede 
wszystkim regionów górskich. W tym celu, 
aby lepiej zmobilizować potencjał na 
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ułatwienie rozwoju kierowanego przez 
lokalną społeczność poprzez ustanowienie 
wspólnych zasad i ścisłej koordynacji dla 
wszystkich funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych. 
Odpowiedzialność za realizację strategii 
rozwoju lokalnego powinna z zasady 
spoczywać na lokalnych grupach działania 
reprezentujących interesy społeczności.

szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność 
poprzez ustanowienie wspólnych zasad i 
ścisłej koordynacji dla wszystkich 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Odpowiedzialność za 
realizację strategii rozwoju lokalnego 
powinna z zasady spoczywać na lokalnych 
grupach działania reprezentujących 
interesy społeczności.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na warunki naturalne z obszarami górskimi związane są szczególne wyzwania. Na 
obszarach tych występują różnorodne problemy, np. emigracja i niekorzystna sytuacja 
gospodarcza. Niezbędne jest w tym przypadku zwłaszcza zintegrowane podejście do 
finansowania z funduszy strukturalnych.

Poprawka 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby lepiej zmobilizować potencjał 
na szczeblu lokalnym, konieczne jest 
wzmocnienie i ułatwienie rozwoju 
kierowanego przez lokalną społeczność 
poprzez ustanowienie wspólnych zasad i 
ścisłej koordynacji dla wszystkich 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Odpowiedzialność za 
realizację strategii rozwoju lokalnego 
powinna z zasady spoczywać na lokalnych 
grupach działania, w tym obecnych 
grupach LEADER, reprezentujących 
interesy społeczności.

Or. en
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Poprawka 250
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Rozwój nowych strategii 
makroregionalnych, w szczególności dla 
makroregionu alpejskiego, powinien być 
wspierany przez Unię Europejską.

Or. de

Uzasadnienie

Z regionem alpejskim związane są specyficzne wyzwania demograficzne i wynikające z 
warunków naturalnych. Makroregiony są praktycznym i użytecznym rozwiązaniem, które 
pomoże sprostać tym wyzwaniom w skali międzynarodowej i transgranicznej. Powołanie 
makroregionu na obszarze alpejskim przyniosłoby wiele korzyści lokalnej społeczności.

Poprawka 251
Mojca Kleva

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 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów, ich zdolność do 
łączenia różnych form zasobów 
publicznych i prywatnych w celu 
wspierania publicznych celów polityki, a 
także gwarantowania istotnych 
odnawialnych środków finansowych na 
inwestycje strategiczne, wspierające 
długotrwałe, zrównoważone inwestycje 
oraz zwiększające potencjał wzrostu w 
UE.
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Or. en

Poprawka 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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. Wsparcie poprzez 
subwencje musi zawsze pozostać środkiem 
do wyboru, a podmioty lokalne muszą być 
zobowiązane do zastosowania 
odpowiedniego w danej sytuacji 
połączenia rodzajów finansowania 
zgodnie z wymogami regionalnymi;

Or. en

Poprawka 253
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny być 
wykorzystywane w celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb rynku w sposób 
efektywny pod względem kosztów oraz w 

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez fundusze objęte zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów powinny być wykorzystywane 
w celu określenia niedoskonałości rynku 
lub niewystarczających poziomów 
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zgodzie z celami programów i nie powinny 
wypierać finansowania prywatnego. 
Podjęcie decyzji o finansowaniu wsparcia 
przez instrumenty finansowe powinno 
zostać oparte na analizie ex ante.

inwestycji i zaradzenia im, zaspokajając 
tym samym konkretne potrzeby rynku w 
sposób efektywny pod względem kosztów 
oraz w zgodzie z celami programów, przy 
czym takie instrumenty nie powinny 
wypierać finansowania prywatnego. 
Podjęcie decyzji o finansowaniu wsparcia 
przez instrumenty finansowe powinno 
zostać oparte na ocenie ex ante, która 
powinna bezpośrednio uwzględniać 
lokalne i regionalne potrzeby inwestycyjne 
oraz stosowny potencjał, określać możliwy 
udział sektora prywatnego, oceniać 
wartość dodaną danego instrumentu 
finansowego i tym samym gwarantować 
elastyczne i skuteczne reagowanie na 
stojące przed europejskimi regionami 
wyzwania związane z rozwojem.

Or. en

Poprawka 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny być 
wykorzystywane w celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb rynku w sposób 
efektywny pod względem kosztów oraz w 
zgodzie z celami programów i nie powinny 
wypierać finansowania prywatnego. 
Podjęcie decyzji o finansowaniu wsparcia 
przez instrumenty finansowe powinno 
zostać oparte na analizie ex ante.

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny być 
wykorzystywane w celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb rynku w sposób 
efektywny pod względem kosztów oraz w 
zgodzie z celami programów i nie powinny 
wypierać finansowania prywatnego. 
Podjęcie decyzji o finansowaniu wsparcia 
przez instrumenty finansowe powinno 
zostać oparte na analizie ex ante i podlegać 
kontroli demokratycznej na odpowiednim 
szczeblu.

Or. en
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Poprawka 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny być 
wykorzystywane w celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb rynku w sposób 
efektywny pod względem kosztów oraz w 
zgodzie z celami programów i nie powinny 
wypierać finansowania prywatnego. 
Podjęcie decyzji o finansowaniu wsparcia 
przez instrumenty finansowe powinno 
zostać oparte na analizie ex ante.

(23) Instrumenty finansowe wspierane 
przez fundusze objęte zakresem wspólnych 
ram strategicznych powinny być 
wykorzystywane w celu sprostania 
potrzebom i niedoskonałościom rynku w 
sposób skuteczny i efektywny pod 
względem kosztów oraz w zgodzie z 
celami programów i nie powinny wypierać 
finansowania prywatnego. Podjęcie decyzji 
o finansowaniu wsparcia przez instrumenty 
finansowe powinno zostać oparte na 
analizie ex ante.

Or. es

Poprawka 256
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Instrumenty finansowe powinny być 
zaprojektowane i zostać wdrożone w taki 
sposób, aby promować znaczący udział 
prywatnych inwestorów i instytucji 
finansowych sektora prywatnego przy 
odpowiednim podziale ryzyka. Instrumenty 
finansowe powinny być zaprojektowane i 
zostać wdrożone w sposób elastyczny, tak 
aby zapewnić ich atrakcyjność dla sektora 
prywatnego. Instytucje zarządzające 
powinny zatem zadecydować, w zgodzie z 
celami danego programu, jakie formy 
wdrażania instrumentów finansowych są 
najbardziej odpowiednie ze względu na 

(24) Instrumenty finansowe powinny być 
zaprojektowane i zostać wdrożone w taki 
sposób, aby promować znaczący udział 
prywatnych inwestorów i instytucji 
finansowych sektora prywatnego przy 
odpowiednim podziale ryzyka. Instrumenty 
finansowe powinny być proste, 
katalityczne, odnawialne oraz być 
zaprojektowane i zostać wdrożone w 
sposób elastyczny, tak aby zapewnić ich 
atrakcyjność dla sektora prywatnego. 
Instytucje zarządzające powinny zatem 
zadecydować, w zgodzie z celami danego 
programu, jakie formy wdrażania 
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szczególne potrzeby regionu będącego 
celem wsparcia.

instrumentów finansowych są najbardziej 
odpowiednie ze względu na szczególne 
potrzeby regionu będącego celem 
wsparcia.

Or. en

Poprawka 257
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Kwota zasobów przekazanych w 
dowolnym momencie z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych
do instrumentów finansowych powinna 
odpowiadać kwocie niezbędnej do 
realizacji planowanych inwestycji i 
płatności na rzecz ostatecznych odbiorców, 
z uwzględnieniem kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie, określonych na 
podstawie planów biznesowych i prognoz 
przepływów pieniężnych dotyczących 
wcześniej określonego okresu, którego 
długość nie powinna przekraczać dwóch 
lat.

(26) Kwota zasobów przekazanych w 
dowolnym momencie z funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów do instrumentów 
finansowych powinna odpowiadać kwocie 
niezbędnej do realizacji planowanych 
inwestycji i płatności na rzecz ostatecznych
odbiorców, z uwzględnieniem kosztów 
zarządzania i opłat za zarządzanie, 
określonych na podstawie planów 
biznesowych i prognoz przepływów 
pieniężnych dotyczących wcześniej 
określonego okresu, którego długość nie 
powinna przekraczać dwóch lat.

Or. en

Poprawka 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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 

(27) Konieczne jest ustanowienie 
szczegółowych zasad dotyczących kwot, 
które mają być zatwierdzane jako wydatki 
kwalifikowalne w momencie zamknięcia, 
w celu zagwarantowania, że kwoty 
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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.

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. Państwom członkowskim 
doświadczającym poważnych trudności w 
zakresie stabilności finansowej należy – z 
uwzględnieniem priorytetów sprzyjających 
wzrostowi – udostępnić pod zarządem 
Komisji te przeniesione i pozostałe środki 
wraz z innymi dostępnymi środkami, np. 
pochodzącymi z korekt finansowych;

Or. de

Poprawka 259
Mojca Kleva

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 dopilnowania, by kwoty 
przekazywane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych
do instrumentów finansowych, z 
uwzględnieniem kosztów zarządzania i 
opłat za zarządzanie, były skutecznie 
wykorzystywane na inwestycje i płatności 
na rzecz ostatecznych odbiorców. 
Konieczne jest również ustanowienie 

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

ustanowienie szczegółowych przepisów 
dotyczących ponownego wykorzystania 
zasobów związanych ze wsparciem z 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, w tym wykorzystania zasobów 
pozostałych po zamknięciu programów.
Należy określić szczegółowe przepisy 
dotyczące sprawozdawczości dla instytucji 
zarządzających, państw członkowskich i 
Komisji. W załączniku do rocznego 
sprawozdania z realizacji państwa 
członkowskie powinny przedstawiać 
specjalne sprawozdanie dotyczące operacji 
obejmujących instrumenty finansowe. Dla 
dalszego zwiększenia przejrzystości i 
skuteczności instrumentów finansowych, 
Komisja powinna corocznie dokonywać 
syntezy informacji dotyczących 
wykorzystania i skuteczności 
instrumentów finansowych różnych 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, a także dotyczących celów 
tematycznych i państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 260
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Komisja powinna opracować 
konkretne działania w celu zwiększenia 
upowszechniania informacji i know-how 
w zakresie wykorzystania instrumentów 
finansowych oraz wsparcia zwiększania 
potencjału technicznego służącego 
wykorzystaniu instrumentów finansowych 
i zarządzania nimi na szczeblu organów 
zarządzających, pośredników finansowych 
i innych zaangażowanych podmiotów, aby 
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zwiększyć skuteczność wdrażania 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Konieczne jest dostosowanie ustaleń 
dotyczących monitorowania i 
sprawozdawczości funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
aby uprościć ustalenia dotyczące 
zarządzania na wszystkich szczeblach. 
Ważne jest, aby zapewnić proporcjonalne 
wymogi dotyczące sprawozdawczości, a 
także dostępność wyczerpujących 
informacji na temat postępów w 
kluczowych punktach przeglądu. W 
związku z powyższym konieczne jest, aby 
wymogi dotyczące sprawozdawczości 
odzwierciedlały potrzeby w zakresie 
informacji w danych latach i były zgodne z 
harmonogramem ocen wykonania.

(29) Konieczne jest dostosowanie ustaleń 
dotyczących monitorowania i 
sprawozdawczości funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
aby uprościć ustalenia dotyczące 
zarządzania na wszystkich szczeblach. 
Ważne jest, aby zapewnić proporcjonalne 
wymogi dotyczące sprawozdawczości, a 
także dostępność wyczerpujących 
informacji na temat postępów w 
kluczowych punktach przeglądu. W 
związku z powyższym konieczne jest, aby 
wymogi dotyczące sprawozdawczości 
odzwierciedlały potrzeby w zakresie 
informacji.

Or. es

Poprawka 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Konieczne jest dostosowanie ustaleń 
dotyczących monitorowania i 
sprawozdawczości funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
aby uprościć ustalenia dotyczące 
zarządzania na wszystkich szczeblach. 

(29) Konieczne jest dostosowanie ustaleń 
dotyczących monitorowania i 
sprawozdawczości funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych, 
aby uprościć ustalenia dotyczące 
zarządzania na wszystkich szczeblach. 
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Ważne jest, aby zapewnić proporcjonalne 
wymogi dotyczące sprawozdawczości, a 
także dostępność wyczerpujących 
informacji na temat postępów w 
kluczowych punktach przeglądu. W 
związku z powyższym konieczne jest, aby 
wymogi dotyczące sprawozdawczości 
odzwierciedlały potrzeby w zakresie 
informacji w danych latach i były zgodne z 
harmonogramem ocen wykonania.

Ważne jest, aby zapewnić proporcjonalne 
wymogi dotyczące sprawozdawczości, a 
także dostępność wyczerpujących 
informacji na temat postępów w 
kluczowych punktach przeglądu. W 
związku z powyższym konieczne jest, aby 
wymogi dotyczące sprawozdawczości 
odzwierciedlały potrzeby w zakresie 
informacji w danych latach.

Or. fr

Poprawka 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak 
również w stosunku do PKB i bezrobocia, 
w stosownych przypadkach. Należy w tym 
zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów Unii 
określonych w art. 174 Traktatu, jak 
również w stosunku do PKB i bezrobocia, 
w stosownych przypadkach. Należy w tym 
zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

Or. fr

Poprawka 264
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również w 
stosunku do PKB i bezrobocia, w 
stosownych przypadkach. Należy w tym 
zakresie określić obowiązki państw 
członkowskich i Komisji.

(32) Konieczne jest dokonanie oceny 
skuteczności, efektywności i wpływu 
pomocy z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w celu 
poprawy jakości realizacji i projektowania 
programów oraz w celu ustalenia wpływu 
programów w odniesieniu do celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, jak również w 
stosunku do PKB, bezrobocia i włączania 
zagadnień płci i dostępności w główny 
nurt polityki, w stosownych przypadkach. 
Należy w tym zakresie określić obowiązki 
państw członkowskich i Komisji.

Or. en

Poprawka 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji, 
czy możliwe jest osiągnięcie celów 
programu, należy przeprowadzić ocenę ex 
ante każdego programu.

(33) W celu poprawy jakości i projektu 
każdego programu oraz w celu weryfikacji, 
czy możliwe jest osiągnięcie celów 
programu, należy przeprowadzić ocenę ex 
ante każdego programu. W odniesieniu do 
każdego program ocena ex ante powinna 
zawierać ocenę zasad horyzontalnych 
odnoszących się do zgodności z prawem 
UE i krajowym, wspierania równości 
między kobietami a mężczyznami i 
niedyskryminacji oraz zrównoważonego 
rozwoju, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en
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Poprawka 266
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Organ odpowiedzialny za 
przygotowanie programu powinien 
sporządzić plan oceny. Podczas okresu 
programowania instytucje zarządzające 
powinny przeprowadzać oceny 
skuteczności i wpływu programu. Komitet 
monitorujący i Komisja powinny być 
informowane o wynikach ocen w celu 
ułatwienia podejmowania decyzji 
dotyczących zarządzania.

(34) Organ odpowiedzialny za 
przygotowanie programu powinien 
sporządzić plan oceny, w pełni 
uwzględniając kwestie zarządzania 
projektem i programem. Podczas okresu 
programowania instytucje zarządzające 
powinny przeprowadzać oceny 
skuteczności i wpływu programu. Komitet 
monitorujący i Komisja powinny być 
informowane o wynikach ocen w celu 
ułatwienia podejmowania decyzji 
dotyczących zarządzania.

Or. en

Poprawka 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Użyteczne jest określenie rodzajów 
działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna w 
zakresie wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

(36) Użyteczne jest określenie rodzajów 
działań, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy Komisji i państw 
członkowskich jako pomoc techniczna w 
zakresie wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować przyznanie 
odpowiedniego poziomu pomocy 
technicznej partnerom, o których mowa w 
art. 5, aby ułatwić ich zaangażowanie w 
przygotowaniu i wdrażaniu umów 
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partnerskich oraz w cały proces 
programowania. Pomoc techniczna z 
inicjatywy Komisji powinna wspierać 
tematyczne organizacje koordynujące, 
organizacje pozarządowe, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz sieci i 
stowarzyszenia reprezentujące organy 
lokalne, miejskie i regionalne, działające 
na szczeblu UE w zakresie polityki 
spójności.

Or. en

Poprawka 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Należy określić początkową i 
końcową datę kwalifikowalności 
wydatków, tak aby zapewnić jednolitą i 
sprawiedliwą zasadę mającą zastosowanie 
do wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w całej 
Unii. W celu ułatwienia realizacji 
programów należy ustalić, że początkowa 
data kwalifikowalności wydatków może 
być wcześniejsza niż dzień 1 stycznia 2014 
r., jeżeli dane państwo członkowskie 
przedłoży program przed tą datą. W celu 
zagwarantowania skutecznego 
wykorzystania funduszy UE i 
zmniejszenia ryzyka dla budżetu UE 
należy wprowadzić ograniczenia w 
zakresie wsparcia dla ukończonych 
operacji.

(38) Należy określić początkową i 
końcową datę kwalifikowalności 
wydatków, tak aby zapewnić jednolitą i 
sprawiedliwą zasadę mającą zastosowanie 
do wdrażania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w całej 
Unii. W celu ułatwienia realizacji 
programów należy ustalić, że początkowa 
data kwalifikowalności wydatków może
być wcześniejsza niż dzień 1 stycznia 2014 
r., jeżeli dane państwo członkowskie 
przedłoży program przed tą datą.

Or. es

Poprawka 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(41) W celu zapewnienia skuteczności, 
sprawiedliwości i trwałego oddziaływania 
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 rezolucji 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 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) W przypadku oceny projektów o 
wartości od 25 mln euro Komisja powinna 
dysponować wszystkimi wymaganymi 
informacjami, aby mogła stwierdzić, czy 
wkład finansowy z funduszy nie 
doprowadzi do znacznego spadku 
zatrudnienia w istniejących lokalizacjach 
w Unii Europejskiej w celu dopilnowania 
tego, by finansowanie ze środków 
unijnych nie przyczyniało się do 
przenoszenia produkcji wewnątrz Unii.

Or. de

Poprawka 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41b) W odniesieniu do bezpośrednich 
dotacji do działalności operacyjnej 
konieczne jest uwzględnienie faktu, że 
zwłaszcza w przypadku dużych 
przedsiębiorstw polityka spójności 
finansuje raczej tzw. efekt biegu jałowego, 
zamiast wpływać na miejsce działalności. 
W związku z tym wsparcie dużych 
przedsiębiorstw prywatnych powinno 
bardziej niż dotychczas koncentrować się 
na inwestycjach w badania i rozwój lub 
być udzielane w bardziej pośredniej 
formie poprzez wsparcie rozwoju 
infrastruktury;

Or. de
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Uzasadnienie

Por. art. 71 oraz rezolucja 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 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

por. art. art. 71 rezolucji 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 273
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć właściwe środki gwarantujące 

(42) Państwa członkowskie powinny 
przyjąć właściwe środki gwarantujące 
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prawidłową strukturę i funkcjonowanie 
swoich systemów zarządzania i kontroli w 
celu zapewnienia legalnego i 
prawidłowego wykorzystania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych. Należy zatem określić 
obowiązki państw członkowskich w 
zakresie systemów zarządzania i kontroli 
programów oraz w odniesieniu do 
zapobiegania, wykrywania i korygowania 
nieprawidłowości i naruszeń przepisów 
unijnych.

prawidłową strukturę i funkcjonowanie 
swoich systemów zarządzania i kontroli w 
celu zapewnienia legalnego i 
prawidłowego wykorzystania funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych zgodnie z 
międzynarodowymi standardami 
zarządzania projektem i programem. 
Należy zatem określić obowiązki państw 
członkowskich w zakresie systemów 
zarządzania i kontroli programów oraz w 
odniesieniu do zapobiegania, wykrywania i 
korygowania nieprawidłowości i naruszeń 
przepisów unijnych również w formie 
artykułu w rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zasadami zarządzania 
dzielonego za realizację i kontrolę operacji 
w programach powinny odpowiadać w 
pierwszym rzędzie państwa członkowskie 
w ramach swoich systemów zarządzania i 
kontroli. W celu wzmocnienia skuteczności 
kontroli nad wyborem i realizacją operacji 
oraz funkcjonowaniem systemu 
zarządzania i kontroli należy określić 
funkcje instytucji zarządzającej.

(43) Zgodnie z zasadami zarządzania 
dzielonego za realizację i kontrolę operacji 
w programach powinny odpowiadać w 
pierwszym rzędzie państwa członkowskie 
oraz organy regionalne i lokalne w 
ramach swoich systemów zarządzania i 
kontroli. W celu wzmocnienia skuteczności 
kontroli nad wyborem i realizacją operacji 
oraz funkcjonowaniem systemu 
zarządzania i kontroli należy określić 
funkcje instytucji zarządzającej.

Or. en

Poprawka 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z zasadami zarządzania 
dzielonego za realizację i kontrolę operacji 
w programach powinny odpowiadać w 
pierwszym rzędzie państwa członkowskie 
w ramach swoich systemów zarządzania i 
kontroli. W celu wzmocnienia skuteczności 
kontroli nad wyborem i realizacją operacji 
oraz funkcjonowaniem systemu 
zarządzania i kontroli należy określić 
funkcje instytucji zarządzającej.

(43) Zgodnie z zasadami zarządzania 
dzielonego za realizację i kontrolę operacji 
w programach powinny odpowiadać 
państwa członkowskie wspólnie z 
samorządami regionalnymi i lokalnymi w 
ramach swoich systemów zarządzania i 
kontroli. W celu wzmocnienia skuteczności 
kontroli nad wyborem i realizacją operacji 
oraz funkcjonowaniem systemu 
zarządzania i kontroli należy określić 
funkcje instytucji zarządzającej.

Or. fr

Poprawka 276
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu zapewnienia gwarancji ex 
ante w odniesieniu do struktury głównych 
systemów zarządzania i kontroli państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organ 
akredytujący odpowiedzialny za 
akredytację i cofanie akredytacji organów 
zarządzania i kontroli.

skreślony

Or. de

Poprawka 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu zapewnienia gwarancji ex skreślony
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ante w odniesieniu do struktury głównych 
systemów zarządzania i kontroli państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organ 
akredytujący odpowiedzialny za 
akredytację i cofanie akredytacji organów 
zarządzania i kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest uniknięcie zwiększania się liczby organów i podmiotów, co jeszcze zwiększyłoby 
stopień złożoności systemów zarządzania i kontroli.

Poprawka 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu zapewnienia gwarancji ex 
ante w odniesieniu do struktury głównych 
systemów zarządzania i kontroli państwa 
członkowskie powinny wyznaczyć organ 
akredytujący odpowiedzialny za 
akredytację i cofanie akredytacji organów 
zarządzania i kontroli.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

To instytucja audytowa dokonuje oceny ex ante i na jej podstawie zatwierdza system 
zarządzania i kontroli. Wspólnota Europejska chce dodatkowo, aby powstał nowy organ lub, 
aby zajął się tym ten sam organ, który określa procedurę certyfikowania instytucji 
zarządzania. Takie rozwiązanie pociąga za sobą zwiększenie obciążenia administracyjnego i 
jest niezgodne z procesem uproszczenia.

Poprawka 279
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły



PE489.656v01-00 84/188 AM\903190PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Należy ustanowić uprawnienia i 
obowiązki Komisji w zakresie sprawdzania 
skuteczności funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli oraz obligowania 
państw członkowskich do podejmowania 
działań. Komisja powinna również 
posiadać uprawnienia do przeprowadzania 
audytów skoncentrowanych na kwestiach 
należytego zarządzania finansami, tak aby 
można było z nich wyciągnąć wnioski 
dotyczące wyników funduszy.

(45) Należy ustanowić uprawnienia i 
obowiązki Komisji w zakresie sprawdzania 
skuteczności funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli w tym oceny ich 
zdolności w zakresie zarządzania 
projektem i programem, oraz obligowania 
państw członkowskich do podejmowania 
działań. Komisja powinna również 
posiadać uprawnienia do przeprowadzania 
audytów skoncentrowanych na kwestiach 
należytego zarządzania finansami, tak aby 
można było z nich wyciągnąć wnioski 
dotyczące wyników funduszy.

Or. en

Poprawka 280
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Płatności zaliczkowe w momencie 
rozpoczęcia programów gwarantują, że 
państwo członkowskie posiada środki do 
zapewnienia wsparcia na rzecz 
beneficjentów podczas realizacji programu 
od momentu przyjęcia programu. W 
związku z tym należy ustanowić przepisy 
dotyczące kwot wstępnych płatności 
zaliczkowych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych. 
Wstępne płatności zaliczkowe powinny 
być w pełni rozliczone po zakończeniu 
programu.

(47) Płatności zaliczkowe w momencie 
rozpoczęcia programów gwarantują, że 
państwo członkowskie posiada środki do 
zapewnienia także wcześniejszego
wsparcia na rzecz beneficjentów od 
początku realizacji programu od momentu 
przyjęcia programu, umożliwiając im 
zrównoważenie finansowe w celu 
wprowadzenia w życie przyjętych 
inwestycji. W związku z tym należy 
ustanowić przepisy dotyczące kwot 
wstępnych płatności zaliczkowych z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Wstępne płatności 
zaliczkowe powinny być w pełni 
rozliczone po zakończeniu programu.

Or. pt
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Uzasadnienie

Ponieważ istnieje możliwość przyznawania przez Komisję Europejską wcześniejszego 
dofinansowania państwom członkowskim, państwa te powinny także przyznawać takie 
dofinansowanie beneficjentom przyjętych projektów, ułatwiając w ten sposób 
przedsiębiorstwom zdobycie odpowiedniej płynności do wprowadzania w życie inwestycji.

Poprawka 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W celu zagwarantowania, że wydatki 
współfinansowane z unijnego budżetu w 
danym roku budżetowym są 
wykorzystywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami należy 
stworzyć właściwe podstawy do rocznego 
rozliczania rachunków. W oparciu o te 
podstawy organy akredytowane powinny 
przekazywać Komisji – w odniesieniu do 
każdego programu – poświadczenie 
wiarygodności dotyczące zarządzania wraz 
z poświadczonym rocznym sprawozdaniem 
finansowym, skróconym sprawozdaniem z 
kontroli oraz niezależną opinią z audytu i 
sprawozdaniem z kontroli.

skreślony

Or. es

Poprawka 282
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W celu zagwarantowania, że wydatki 
współfinansowane z unijnego budżetu w 
danym roku budżetowym są 
wykorzystywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami należy 

(49) W celu zagwarantowania, że wydatki 
współfinansowane z unijnego budżetu w 
danym roku budżetowym są 
wykorzystywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami należy 
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stworzyć właściwe podstawy do rocznego 
rozliczania rachunków. W oparciu o te 
podstawy organy akredytowane powinny 
przekazywać Komisji – w odniesieniu do 
każdego programu – poświadczenie 
wiarygodności dotyczące zarządzania wraz 
z poświadczonym rocznym sprawozdaniem 
finansowym, skróconym sprawozdaniem z 
kontroli oraz niezależną opinią z audytu i 
sprawozdaniem z kontroli.

stworzyć właściwe podstawy do rocznego 
rozliczania rachunków. Podstawy te 
powinny obejmować poświadczenie 
wiarygodności oraz niezależną opinię z 
audytu i sprawozdanie z kontroli.

Or. de

Poprawka 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W celu zagwarantowania, że wydatki 
współfinansowane z unijnego budżetu w 
danym roku budżetowym są 
wykorzystywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami należy 
stworzyć właściwe podstawy do rocznego 
rozliczania rachunków. W oparciu o te 
podstawy organy akredytowane powinny 
przekazywać Komisji – w odniesieniu do 
każdego programu – poświadczenie 
wiarygodności dotyczące zarządzania wraz 
z poświadczonym rocznym sprawozdaniem 
finansowym, skróconym sprawozdaniem z 
kontroli oraz niezależną opinią z audytu i 
sprawozdaniem z kontroli.

(49) W celu zagwarantowania, że wydatki 
współfinansowane z unijnego budżetu w 
danym roku budżetowym są 
wykorzystywane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami należy 
stworzyć właściwe podstawy do rocznego 
rozliczania rachunków.

Or. en

Poprawka 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły
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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 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Konieczne są dodatkowe przepisy 
ogólne w związku ze specyfiką 
funkcjonowania funduszy. W 
szczególności w celu zwiększenia ich 
wartości dodanej oraz podniesienia ich 
wkładu w realizację priorytetów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu funkcjonowanie 
tych funduszy powinno zostać uproszczone 
i skoncentrowane na celach „Inwestycje na 

(52) Konieczne są dodatkowe przepisy 
ogólne w związku ze specyfiką 
funkcjonowania funduszy. W 
szczególności w celu zwiększenia ich 
wartości dodanej oraz podniesienia ich 
wkładu w spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną oraz w realizację 
priorytetów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu funkcjonowanie tych 
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rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca 
terytorialna”.

funduszy powinno zostać uproszczone i 
skoncentrowane na celach „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca 
terytorialna”.

Or. en

Poprawka 286
Hermann Winkler

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 

(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 otrzymywały wsparcie z 
funduszy na cel konwergencji, w tym 
także regiony, które w tym okresie zostały 
objęte mechanizmem phasing-out zgodnie 
z art. 8 ust. 1 rozrządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/19991 i otrzymały pomoc, i 
których PKB na mieszkańca w okresie 



AM\903190PL.doc 89/188 PE489.656v01-00

PL

gospodarczego i zatrudnienia”. 2007-2013 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”.

_________________
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Uzasadnienie

Także te regiony, które obecnie (w latach 2007-2013) objęte są zgodnie z celem konwergencji 
mechanizmem phasing-out, powinny mieć możliwość skorzystania z siatki bezpieczeństwa, tj. 
minimalnej pomocy stanowiącej 2/3 obecnej pomocy. Należy jasno stwierdzić, że wszystkie 
regiony, w tym te objęte mechanizmem phasing-out zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 
1083/2006, które obecnie nie są objęte celem Konwergencja, są nim objęte, w celu 
konsolidacji osiągnięć.

Poprawka 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

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 

(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 
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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”.

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, oraz regiony objęte obecnie 
mechanizmem phasing-out 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. en

Poprawka 288
Cornelia Ernst

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 

(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 
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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”.

trwałości inwestycji z funduszy 
strukturalnych wszystkie regiony, które 
kwalifikowały się do wparcia z funduszy 
na cel konwergencji zgodnie z art. 5 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i
których PKB na mieszkańca wyniósł 
powyżej 75 % średniej PKB UE-27, oraz 
regiony, które kwalifikowały się do 
uzyskania funduszy na wsparcie 
przejściowe, zgodnie z art. 8 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
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. en

Poprawka 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 

(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 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, 
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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”.

które otrzymywały wsparcie z funduszy na 
cel konwergencji w okresie 2007-2013, w 
tym także regiony, które w tym okresie 
zostały objęte mechanizmem phasing-out 
zgodnie z art. 8 ust. 1 rozrządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/19991 i otrzymały pomoc,
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.
_________________
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

Or. de

Poprawka 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

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 

(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 aktualnego 
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 



AM\903190PL.doc 93/188 PE489.656v01-00

PL

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”.

rozwinięte zgodnie z ich produktem 
krajowym brutto (PKB) na mieszkańca w 
relacji do średniej UE. Dla zapewnienia 
długookresowej trwałości inwestycji z 
funduszy strukturalnych oraz dalszego 
zwiększania wzrostu gospodarczego i 
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 umożliwienia konsolidacji 
osiągniętego 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”. Aby 
odzwierciedlić rzeczywisty wpływ kryzysu, 
konieczny jest przegląd wykorzystanych 
danych ekonomicznych, a także 
wprowadzenie nowych kryteriów takich 
jak stopa bezrobocia przy przydzielaniu 
środków w ramach polityki spójności oraz 
wprowadzenie klauzuli dostosowawczej, 
która pozwoli na zmianę kategorii 
regionów w danym okresie w oparciu o 
istotne zmiany ich sytuacji w taki sposób, 
że jeśli w danym regionie doszłoby do 
relatywnego pogorszenia sytuacji, mógłby 
on otrzymać większe wsparcie.

Or. es

Uzasadnienie

Przy przydzielaniu środków w ramach polityki spójności na poziomie regionalnym 
wykorzystuje się ostatnie dostępne dane ekonomiczne, które nie w pełni odzwierciedlają 
wpływ kryzysu. Dlatego też należy przewidzieć klauzulę dostosowawczą, która pozwoli na 
zmianę kategorii regionów w danym okresie w oparciu o istotne zmiany ich sytuacji w taki 
sposób, że jeśli w danym regionie doszłoby do relatywnego pogorszenia sytuacji, mógłby on 
otrzymać większe wsparcie.
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Poprawka 291
Michael Theurer

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 
otrzymywały wsparcie z funduszy na cel 
konwergencji w okresie 2007-2013 i
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

Uzasadnienie

Aby uniknąć nieuzasadnionych trudności i błędów statystycznych, należy wprowadzić przepis 
przejściowy.
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Poprawka 292
Nuno Teixeira

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, 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”. Z racji 
swojej sytuacji społecznej i gospodarczej 
związanej ze zwiększonymi kosztami, 
wynikającymi z oddalenia i charakteru 
wyspiarskiego, regiony najbardziej 
oddalone powinny być traktowane jako 
regiony słabiej rozwinięte i powinny 
ponosić korzyści ze wszystkich ich 
uwarunkowań.
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Or. pt

Uzasadnienie

Uwarunkowania naturalne regionów najbardziej oddalonych wskazują na to, że na regiony te 
silnie wpływa duże inwestycje, które muszą być zrealizowane w bardziej zróżnicowanym 
zakresie. W związku z tym ważne jest, aby miały ten sam status co regiony słabiej rozwinięte 
oraz odnosiły korzyści ze wszystkich uwarunkowań, które te regiony posiadają, z funduszy 
strukturalnych na okres 2014-2020.

Poprawka 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) W zakresie modulacji stopy 
wspófinansowania z funduszy dla osi 
priorytetowej należy wziąć pod uwagę 
objęcie obszarów o poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunkach 
przyrodniczych lub demograficznych, 
wyspiarskich państw członkowskich 
kwalifikujących się do wsparcia z 
Funduszu Spójności oraz innych wysp, z 
wyjątkiem wysp, na których znajduje się 
stolica państwa członkowskiego, lub które 
posiadają stałe połączenie z lądem stałym, 
obszarów górskich zgodnych z definicją w 
ustawodawstwie krajowym państwa 
członkowskiego oraz rzadko i bardzo 
rzadko zaludnionych obszarów i innych 
obszarów o poważnych niekorzystnych 
warunkach demograficznych.

Or. en

Poprawka 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS).

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS). Dopuszcza 
się możliwość dostosowania tej 
klasyfikacji do obszarów szczególnych, na 
przykład regionów wyspiarskich.

Or. en

Poprawka 295
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych (NUTS).

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS). Należy 
również stworzyć system identyfikacji 
regionów, w których występują poważne 
różnice wewnętrzne lub pętle ubóstwa, a 
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takie różnice także powinny stać się 
przedmiotem wsparcia za pośrednictwem 
funduszy, aby uniknąć napięć na tle 
społecznym, różnic etnicznych lub 
ubóstwa.

Or. en

Poprawka 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS).

(55) Należy ustalić obiektywne kryteria 
wyznaczania regionów i obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia z 
funduszy. W tym celu identyfikację 
regionów i obszarów na poziomie Unii 
należy oprzeć na wspólnym systemie 
klasyfikacji regionów ustanowionym 
rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej 
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych (NUTS). Należy 
zwrócić szczególną uwagę na regiony o 
poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunkach przyrodniczych lub 
demograficznych, na przykład regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz 
wyspy, regiony transgraniczne i górskie, 
biorąc pod uwagę, że te cechy terytorialne 
nie zawsze odpowiadają obecnemu 
podziałowi w ramach klasyfikacji NUTS.

Or. en

Poprawka 297
László Surján
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) W celu stworzenia odpowiednich ram 
finansowych Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, powinna ustanowić 
orientacyjny roczny podział dostępnych 
środków na zobowiązania w obiektywny i 
przejrzysty sposób w celu dotarcia do 
regionów pozostających w tyle pod 
względem rozwoju, w tym regionów 
otrzymujących wsparcie przejściowe.

(56) W celu stworzenia odpowiednich ram 
finansowych Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, powinna ustanowić 
orientacyjny roczny podział dostępnych 
środków na zobowiązania w obiektywny i 
przejrzysty sposób w celu dotarcia do 
regionów pozostających w tyle pod 
względem rozwoju, w tym regionów 
otrzymujących wsparcie przejściowe oraz 
regionów cierpiących na poważne 
nierówności wewnętrzne, tworzące 
napięcia na tle społecznym, ubóstwa lub 
różnic etnicznych.

Or. en

Poprawka 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) Fundusz Spójności powinien 
wspierać projekty infrastruktury 
transportowej przewidziane 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...]/2012 
ustanawiającym instrument „Łącząc 
Europę” kwotą ogólną w wysokości XX 
EUR, którą należy przeznaczyć wyłącznie 
dla państw członkowskich kwalifikujących 
się do finansowania z Funduszu 
Spójności, z mającymi zastosowanie do 
tego funduszu poziomami 
współfinansowania. Proces wyboru 
projektów powinien przebiegać zgodnie 
z celami i kryteriami określonymi w art. 
[11] rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 
[ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”]; jednakże do dnia 
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31 grudnia 2016 r. wybór projektów 
kwalifikujących się do finansowania 
odbywa się z zachowaniem krajowych 
przydziałów przeniesionych z Funduszu 
Spójności do instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie trzyletniego okresu przejściowego, w czasie którego 
zagwarantowane będą niezbędne przydziały zapewniające wykorzystywanie dostępnych 
instrumentów w zakresie działań pomocowych Komisji przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Należy stworzyć 
instrument „Łącząc Europę” w celu 
wsparcia koniecznego przyspieszenia 
rozwoju infrastruktury transportowej i 
energetycznej oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w całej 
Unii. Wysokość rocznych środków 
budżetowych pochodzących z funduszy 
oraz kwoty przekazywane państwu 
członkowskiemu z Funduszu Spójności na 
rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 
powinny być ograniczone do pułapu 
ustalonego z uwzględnieniem zdolności 
danego państwa członkowskiego do 
absorpcji tych środków. Ponadto, zgodnie
z głównym celem dotyczącym 
ograniczenia ubóstwa, konieczna jest 
zmiana orientacji programu pomocy 

(57) Konieczne jest ustalenie limitów tych 
zasobów na cel „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 
oraz przyjęcie obiektywnych kryteriów ich 
alokacji na rzecz regionów i państw 
członkowskich. Zgodnie z głównym celem 
dotyczącym ograniczenia ubóstwa, 
konieczna jest zmiana orientacji programu 
pomocy żywnościowej dla osób 
najbardziej potrzebujących, aby promować 
włączenie społeczne i harmonijny rozwój 
Unii. Przewidziany jest mechanizm 
transferu zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS przez domyślne 
odpowiednie zmniejszenie minimalnego 
odsetka funduszy strukturalnych, które 
mają zostać przydzielone do EFS w 
każdym kraju.
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żywnościowej dla osób najbardziej 
potrzebujących, aby promować włączenie 
społeczne i harmonijny rozwój Unii. 
Przewidziany jest mechanizm transferu 
zasobów do tego instrumentu, 
gwarantujący, że transfer będzie pochodził 
z alokacji EFS przez domyślne 
odpowiednie zmniejszenie minimalnego 
odsetka funduszy strukturalnych, które 
mają zostać przydzielone do EFS w 
każdym kraju.

Or. en

Poprawka 300
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby skupić się na wynikach i 
osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020”, z pięciu procent środków 

skreślony
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przeznaczonych na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” należy utworzyć rezerwę na 
wykonanie dla każdego z funduszy oraz 
kategorii regionu w każdym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 302
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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kategorii regionu w każdym państwie 
członkowskim.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie rezerwy na wykonanie mogłoby mieć negatywne skutki, stanowiąc dla państw 
członkowskich i władz lokalnych zachętę do ustanawiania mało ambitnych i innowacyjnych 
celów, aby uzyskać dodatkowe dotacje.

Poprawka 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 305
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby skupić się na wynikach i 
osiągnięciu celów strategii „Europa 
2020”, z pięciu procent środków 
przeznaczonych na cel „Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” należy utworzyć rezerwę na 

skreślony
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wykonanie dla każdego z funduszy oraz 
kategorii regionu w każdym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 308
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 środki 
powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi a regionami 
w okresie przejściowym lub regionami 
lepiej rozwiniętymi tylko w przypadku 
spełnienia pewnych określonych 
warunków.

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dużych różnic w zakresie wsparcie należy umożliwić wewnętrzny podział 
alokacji między poszczególnymi kategoriami, np. w ramach jednego kraju związkowego.

Poprawka 309
Nuno Teixeira

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

(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.
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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.

Or. pt

Uzasadnienie

Regiony mają specyficzną pulę środków finansowych, nie należy zatem dopuszczać do 
przesuwania funduszy pomiędzy regionami, szczególnie gdy największymi beneficjentami, 
kosztem regionów mniej rozwiniętych, są te lepiej rozwinięte. Oczywiste jest, że skutki 
uboczne takiej sytuacji nie przyczynią się do większej spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, o których mowa w art. 174 traktatu. Niniejsza poprawka jest zgodna z tą 
wprowadzoną w art. 85 pkt 2.

Poprawka 310
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(59) W odniesieniu do funduszy oraz w 
celu zapewnienia odpowiedniej alokacji na 
rzecz każdej kategorii regionów środki nie 
powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi a regionami 
w okresie przejściowym lub regionami 
lepiej rozwiniętymi, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych okoliczności związanych z 
realizacją jednego lub więcej celów 
tematycznych i przy ograniczeniu do nie 
więcej niż 5 % ogółu środków 
przeznaczonych dla danej kategorii 
regionów.

Or. en

Poprawka 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(59) W odniesieniu do funduszy oraz w 
celu zapewnienia odpowiedniej alokacji na 
rzecz każdej kategorii regionów środki nie 
powinny być przesuwane między 
regionami mniej rozwiniętymi 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.

Or. de

Poprawka 312
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE489.656v01-00 108/188 AM\903190PL.doc

PL

Poprawka 313
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 59a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59a) Doświadczenia pochodzące z 
obecnych ram finansowych wskazuję, że 
należy utrzymać absorpcję funduszy na 
poziomie 4 % PKB stóp ograniczenia dla 
alokacji w ramach polityki spójności;

Or. en

Poprawka 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

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 

(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 
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polityk gospodarczych. 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.

polityk gospodarczych. Weryfikacja 
zasady dodatkowości dokonywana przez 
Komisję powinna koncentrować się na 
wszystkich regionach.

Or. de

Uzasadnienie

por. art. art. 1 rezolucji 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 315
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie z 
funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym, opis spójnej logiki 
interwencji służącej zidentyfikowanym 
potrzebom rozwojowym oraz podstawy 
oceny działania. Programy te powinny 
również obejmować inne elementy 
niezbędne do wspierania skutecznego i 
efektywnego wdrażania tych funduszy.

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania, metodyki 
sprawozdawczości, praktyk zarządzania 
projektem i programem oraz kontroli 
programów operacyjnych otrzymujących 
wsparcie z funduszy. Programy operacyjne 
powinny zawierać osie priorytetowe 
odpowiadające celom tematycznym, opis 
spójnej logiki interwencji służącej 
zidentyfikowanym potrzebom 
rozwojowym oraz podstawy oceny 
działania. Programy te powinny również 
obejmować inne elementy niezbędne do 
wspierania skutecznego i efektywnego 
wdrażania tych funduszy.

Or. en
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Poprawka 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie z 
funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym, opis spójnej logiki 
interwencji służącej zidentyfikowanym 
potrzebom rozwojowym oraz podstawy 
oceny działania. Programy te powinny 
również obejmować inne elementy 
niezbędne do wspierania skutecznego i 
efektywnego wdrażania tych funduszy.

(61) Konieczne jest ustanowienie 
przepisów dodatkowych dotyczących 
programowania, zarządzania, 
monitorowania oraz kontroli programów 
operacyjnych otrzymujących wsparcie z 
funduszy. Programy operacyjne powinny 
zawierać osie priorytetowe odpowiadające 
celom tematycznym oraz zasadom 
horyzontalnym, odnoszącym się do 
zgodności z prawem UE i krajowym, 
wspieraniem równości między kobietami a 
mężczyznami i niedyskryminacji oraz 
zrównoważonego rozwoju, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, opis spójnej 
logiki interwencji służącej 
zidentyfikowanym potrzebom 
rozwojowym oraz podstawy oceny 
działania. Programy te powinny również 
obejmować inne elementy niezbędne do 
wspierania skutecznego i efektywnego 
wdrażania tych funduszy.

Or. en

Poprawka 317
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) W celu poprawy komplementarności i 
uproszczenia wdrażania powinna istnieć 
możliwość połączenia wsparcia z 
Funduszu Spójności i z EFRR ze 

(62) W celu poprawy komplementarności i 
uproszczenia dostępu do funduszy 
strukturalnych dla beneficjentów i w 
konsekwencji wdrażania projektów,
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wsparciem z EFS we wspólnych 
programach operacyjnych na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.

powinna istnieć możliwość promowania 
zarządzania opartego o wiele funduszy 
poprzez łączenie wsparcia z Funduszu 
Spójności i z EFRR ze wsparciem z EFS 
we wspólnych programach operacyjnych 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia.

Or. pt

Uzasadnienie

Zarządzanie oparte o wiele funduszy pozwala beneficjentowi, który zamierza rozwinąć 
projekt, na otrzymanie po złożeniu tylko jednej kandydatury dofinansowania z EFRR, 
Funduszu Spójności lub EFS na rozmaite inwestycje, które zamierza realizować. Ma to na 
celu ułatwienie rozwoju i wdrażania projektów, aby beneficjenci nie musieli składać różnych 
kandydatur do odrębnych programów finansowania.

Poprawka 318
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 64 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Aby dać państwom członkowskim 
możliwość realizacji części programu 
operacyjnego przy wykorzystaniu 
podejścia zorientowanego na wyniki, 
przydatne jest określenie wspólnego planu 
działania, obejmującego zestaw działań, 
które beneficjent musi przeprowadzić, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
programu operacyjnego. W celu 
uproszczenia i wzmocnienia podejścia 
zorientowanego na wyniki funduszy 
zarządzanie wspólnym planem działania 
powinno odbywać się wyłącznie w oparciu 
o wspólnie uzgodnione cele pośrednie, 
produkty/usługi i rezultaty, zdefiniowane w 
decyzji Komisji w sprawie przyjęcia 
wspólnego planu działania. Kontrola i 
audyt wspólnego planu działania powinny 
także być ograniczone do osiągnięcia tych 
celów pośrednich, produktów/usług i 

(64) Aby dać państwom członkowskim 
możliwość realizacji części programu 
operacyjnego przy wykorzystaniu 
podejścia zorientowanego na wyniki, 
przydatne jest określenie wspólnego planu 
działania, obejmującego zestaw działań, 
które beneficjent musi przeprowadzić, aby 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
programu operacyjnego. W celu 
uproszczenia i wzmocnienia podejścia 
zorientowanego na wyniki funduszy 
zarządzanie wspólnym planem działania 
powinno odbywać się wyłącznie w oparciu 
o wspólnie uzgodnione cele pośrednie w 
zakresie zarządzania projektem, 
produkty/usługi i rezultaty, zdefiniowane w 
decyzji Komisji w sprawie przyjęcia 
wspólnego planu działania. Kontrola i 
audyt wspólnego planu działania powinny 
także być ograniczone do osiągnięcia tych 
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rezultatów. W związku z tym konieczne 
jest ustanowienie przepisów dotyczących 
przygotowywania, treści, przyjmowania, 
zarządzania finansowego i kontroli 
wspólnego planu działania.

celów pośrednich, produktów/usług i 
rezultatów. W związku z tym konieczne 
jest ustanowienie przepisów dotyczących 
przygotowywania, treści, przyjmowania, 
zarządzania finansowego i kontroli 
wspólnego planu działania.

Or. en

Poprawka 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły

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 
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.

Or. en

Poprawka 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Aby zapewnić dostępność istotnych i 
aktualnych informacji na temat realizacji 
programu, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie regularnie dostarczały 
Komisji kluczowe dane. Aby uniknąć 
dodatkowego obciążania państw 

(67) Aby zapewnić dostępność istotnych i 
aktualnych informacji na temat realizacji
programu, konieczne jest, aby państwa 
członkowskie regularnie dostarczały 
Komisji kluczowe dane. Aby uniknąć 
dodatkowego obciążania państw 
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członkowskich, powyższy wymóg 
powinien być ograniczony do danych 
gromadzonych w sposób ciągły, a 
przekazywanie danych powinno odbywać 
się w drodze elektronicznej wymiany 
danych.

członkowskich, powyższy wymóg 
powinien być ograniczony do danych 
gromadzonych w sposób ciągły, a 
przekazywanie danych powinno odbywać 
się w drodze elektronicznej wymiany 
danych. Jeżeli to przekazywanie danych 
obejmuje dane osobowe, należy stosować 
przepisy dyrektywy 95/46/WE oraz 
rozporządzenia (WE) 45/2001.

Or. en

Poprawka 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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, 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 
przyczyniać się do zwiększenia 
świadomości o celach polityki spójności i 
jej roli jako zagadnienia mającego 
rzeczywiste znaczenie dla obywateli UE;

Or. en
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Poprawka 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Celem zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektów 
należy w każdym państwie członkowskim 
udostępnić jedną stronę internetową lub 
jeden portal internetowy zawierający 
informacje na temat wszystkich 
programów operacyjnych, włączając w to 
wykazy operacji wspieranych w ramach 
każdego programu operacyjnego.

(72) Celem zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektów, a 
także lepszego wyjaśnienia logiki procesu 
integracji europejskiej w dziedzinie 
rozwoju regionalnego i działań 
międzysektorowych należy w każdym 
państwie członkowskim udostępnić jedną 
stronę internetową lub jeden portal 
internetowy zawierający podane jasnym i 
zrozumiałym językiem informacje na temat 
wszystkich programów operacyjnych, 
włączając w to wykazy operacji 
wspieranych w ramach każdego programu 
operacyjnego.

Or. en

Poprawka 323
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Celem zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektów 
należy w każdym państwie członkowskim 
udostępnić jedną stronę internetową lub 
jeden portal internetowy zawierający 
informacje na temat wszystkich 
programów operacyjnych, włączając w to 
wykazy operacji wspieranych w ramach 
każdego programu operacyjnego.

(72) Celem zwiększenia dostępności i 
przejrzystości informacji o możliwościach 
finansowania i beneficjentach projektów 
należy w każdym państwie członkowskim 
udostępnić jedną stronę internetową lub 
jeden portal internetowy zawierający 
zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na 
temat wszystkich programów 
operacyjnych, włączając w to wykazy 
operacji wspieranych w ramach każdego 
programu operacyjnego.
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Or. es

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że publikowane informacje będą zrozumiałe i dostępne.

Poprawka 324
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 
programów operacyjnych, w szczególności 
w celu zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp 
współfinansowania według kategorii 
regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom wsparcia 
krajowego.

skreślony

Or. de

Poprawka 325
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 
programów operacyjnych, w szczególności 
w celu zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp 
współfinansowania według kategorii 

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 
programów operacyjnych, w szczególności 
w celu zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp 
współfinansowania według kategorii 
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regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom wsparcia 
krajowego.

regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom zarówno 
publicznego, jak i prywatnego wsparcia 
krajowego. Obecne krajowe stopy 
współfinansowania nie powinny być 
zwiększane w obecnej sytuacji 
gospodarczej, która już teraz jest źródłem 
wielu wyzwań dla regionów. W regionach 
stołecznych, będących jedynym lepiej 
rozwiniętym regionem państwa 
członkowskiego, należy zapewnić większą 
elastyczność.

Or. en

Poprawka 326
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 73 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 
programów operacyjnych, w szczególności 
w celu zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp 
współfinansowania według kategorii 
regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom wsparcia 
krajowego.

(73) Konieczne jest określenie elementów 
mających wpływ na określenie stopy 
współfinansowania z funduszy dla 
programów operacyjnych, mając na 
uwadze warunki zarządzania 
gospodarczego o których mowa w paktach 
stabilności i wzrostu każdego państwa 
członkowskiego, w szczególności w celu 
zwiększenia efektu mnożnikowego 
zasobów Unii. Konieczne jest także 
ustanowienie maksymalnych stóp 
współfinansowania według kategorii 
regionów w celu zapewnienia 
przestrzegania zasady współfinansowania 
przez odpowiedni poziom wsparcia 
krajowego.

Or. pt

Uzasadnienie

Stopa współfinansowania powinna być dopasowana do warunków gospodarczych każdego 
państwa członkowskiego, które są wymienione w pakcie stabilności i wzrostu. Ma to na celu 
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zapewnienie Komisji Europejskiej elastyczności w kwestii zwiększania stopy 
współfinansowania i ułatwienie rozwoju projektów, jeśli dane państwo członkowskie 
wytrzyma zwiększone trudności budżetowe.

Poprawka 327
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Konieczne jest, aby państwa 
członkowskie wyznaczyły dla każdego 
programu operacyjnego instytucję 
zarządzającą, instytucję certyfikującą i 
funkcjonalnie niezależną instytucję 
audytową. Aby zapewnić państwom 
członkowskim elastyczność w 
ustanawianiu systemów kontroli, należy 
przewidzieć możliwości wykonywania 
funkcji instytucji certyfikującej przez 
instytucję zarządzającą. Państwo 
członkowskie powinno mieć również 
możliwość wyznaczenia instytucji 
pośredniczących do wykonywania 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej. Państwo 
członkowskie powinno w takim przypadku 
wyraźnie określić ich obowiązki i funkcje.

(74) Konieczne jest, aby państwa 
członkowskie wyznaczyły dla każdego 
programu operacyjnego instytucję 
zarządzającą, instytucję certyfikującą i 
funkcjonalnie niezależną instytucję 
audytową. Aby zapewnić państwom 
członkowskim elastyczność w 
ustanawianiu systemów kontroli, należy 
przewidzieć możliwości wykonywania 
funkcji instytucji certyfikującej przez 
instytucję zarządzającą. Państwo 
członkowskie powinno mieć również 
możliwość wyznaczenia instytucji 
pośredniczących do wykonywania 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej pod 
warunkiem, że mają one pełne 
kompetencje w zakresie zarządzania 
projektem i programem. Państwo 
członkowskie powinno w takim przypadku 
wyraźnie określić ich obowiązki i funkcje.

Or. en

Poprawka 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 74 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Konieczne jest, aby państwa 
członkowskie wyznaczyły dla każdego 
programu operacyjnego instytucję 
zarządzającą, instytucję certyfikującą i 
funkcjonalnie niezależną instytucję 
audytową. Aby zapewnić państwom 
członkowskim elastyczność w 
ustanawianiu systemów kontroli, należy 
przewidzieć możliwości wykonywania 
funkcji instytucji certyfikującej przez 
instytucję zarządzającą. Państwo 
członkowskie powinno mieć również 
możliwość wyznaczenia instytucji 
pośredniczących do wykonywania 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej. Państwo 
członkowskie powinno w takim przypadku 
wyraźnie określić ich obowiązki i funkcje.

(74) Konieczne jest, aby państwa 
członkowskie wyznaczyły dla każdego 
programu operacyjnego instytucję 
zarządzającą, instytucję certyfikującą i 
funkcjonalnie niezależną instytucję 
audytową. Aby zapewnić państwom 
członkowskim elastyczność w 
ustanawianiu systemów kontroli, należy 
przewidzieć możliwości wykonywania 
funkcji instytucji certyfikującej przez 
instytucję zarządzającą. Państwo 
członkowskie powinno mieć również 
możliwość wyznaczenia instytucji 
pośredniczących do wykonywania 
niektórych zadań instytucji zarządzającej 
lub instytucji certyfikującej pod 
warunkiem, że mają one pełne 
kompetencje w zakresie zarządzania 
projektem i programem. Państwo 
członkowskie powinno w takim przypadku 
wyraźnie określić ich obowiązki i funkcje.

Or. en

Poprawka 329
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 75 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Instytucja zarządzająca ponosi główną 
odpowiedzialność za efektywne i sprawne 
wdrażanie funduszy, a zatem spełnia 
znaczną liczbę funkcji odnoszących się do 
zarządzania programem i jego 
monitorowania, zarządzania i kontroli 
finansowych, jak również wyboru 
projektów. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje.

(75) Instytucja zarządzająca ponosi główną 
odpowiedzialność za efektywne i sprawne 
wdrażanie funduszy, a zatem spełnia 
znaczną liczbę funkcji odnoszących się do 
zarządzania projektem i programem i jego 
monitorowania, zarządzania i kontroli 
finansowych, jak również wyboru 
projektów. Należy określić również jej 
obowiązki i funkcje w formie artykułów 
rozporządzenia.
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Poprawka 330
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Aby uwzględnić specyfikę organizacji 
systemów zarządzania i kontroli w 
odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności oraz potrzebę zapewnienia 
proporcjonalnego podejścia, konieczne są 
szczegółowe przepisy dotyczące 
akredytacji i cofania akredytacji instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej.

skreślony

Or. de

Poprawka 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 78 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Aby uwzględnić specyfikę organizacji 
systemów zarządzania i kontroli w 
odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności oraz potrzebę zapewnienia 
proporcjonalnego podejścia, konieczne są 
szczegółowe przepisy dotyczące 
akredytacji i cofania akredytacji instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej.

skreślony

Or. en

Poprawka 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 78 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Aby uwzględnić specyfikę organizacji 
systemów zarządzania i kontroli w 
odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności oraz potrzebę zapewnienia 
proporcjonalnego podejścia, konieczne są 
szczegółowe przepisy dotyczące 
akredytacji i cofania akredytacji instytucji 
zarządzającej i instytucji certyfikującej.

(78) Aby uwzględnić specyfikę organizacji 
systemów zarządzania i kontroli w 
odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu 
Spójności oraz potrzebę zapewnienia 
proporcjonalnego podejścia, konieczne są 
szczegółowe przepisy dotyczące procedur 
i działania instytucji zarządzającej i 
instytucji certyfikującej.

Or. es

Poprawka 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 80 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Oprócz wspólnych zasad dotyczących 
zarządzania finansami niezbędne są 
dodatkowe przepisy dotyczące EFRR, EFS 
i Funduszu Spójności. W szczególności, w 
celu zapewnienia rozsądnej gwarancji dla 
Komisji przed rocznym rozliczeniem 
rachunków, wnioski o płatność okresową 
powinny być refundowane w wysokości 90 
% kwoty wynikającej z zastosowania stopy 
współfinansowania dla każdej osi 
priorytetowej ustanowionej w decyzji w 
sprawie przyjęcia programu operacyjnego 
do wydatków kwalifikowalnych dla osi 
priorytetowej. Zaległe kwoty należne 
powinny być wypłacane państwom 
członkowskim po przeprowadzeniu
rocznego rozliczenia rachunków, pod 
warunkiem że uzyskano rozsądne 
gwarancje w odniesieniu do 
kwalifikowalności wydatków w roku 
objętym procedurą rozliczania 
rachunków.

(80) Oprócz wspólnych zasad dotyczących 
zarządzania finansami niezbędne są 
dodatkowe przepisy dotyczące EFRR, EFS 
i Funduszu Spójności. W szczególności, w 
celu zapewnienia rozsądnej gwarancji dla 
Komisji, wnioski o płatność okresową 
powinny być refundowane w wysokości 90 
% kwoty wynikającej z zastosowania stopy 
współfinansowania dla każdej osi 
priorytetowej ustanowionej w decyzji w 
sprawie przyjęcia programu operacyjnego 
do wydatków kwalifikowalnych dla osi 
priorytetowej. Zaległe kwoty należne 
powinny być wypłacane państwom 
członkowskim po przeprowadzeniu
zamknięcia, pod warunkiem że uzyskano 
rozsądne gwarancje w odniesieniu do 
kwalifikowalności wydatków.
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Uzasadnienie

Zdaniem Wspólnoty Europejskiej roczne zamknięcie rachunków ma na celu zwolnienie z 
obowiązku wykonywania zamknięcia okresu i ograniczenie czasu zatrzymania dokumentów 
księgowych. W praktyce, ze względu na złożoność, jaka wiąże się z jego wdrażaniem w okresie 
programowania, w którym ulepszenia powinny skądinąd koncentrować się na ocenie 
wyników, utrudnia ono propagowane przez Komisję uproszczenie.

Poprawka 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 81 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(81) Aby mieć pewność, że beneficjenci 
otrzymają wsparcie najszybciej, jak to 
możliwe, oraz w celu wzmocnienia 
gwarancji dla Komisji, właściwe jest, aby 
wnioski o płatność obejmowały wyłącznie 
wydatki, w odniesieniu do których 
wypłacono wsparcie na rzecz 
beneficjentów. Należy każdego roku 
przewidzieć płatności zaliczkowe, aby 
zagwarantować, że państwo członkowskie 
dysponuje środkami wystarczającymi do 
działania na takich podstawach. Takie 
płatności zaliczkowe powinny być 
rozliczane każdego roku przy rozliczaniu 
rachunków.

(81) Aby mieć pewność, że beneficjenci 
otrzymają wsparcie najszybciej, jak to 
możliwe, oraz w celu wzmocnienia 
gwarancji dla Komisji, właściwe jest, aby 
wnioski o płatność obejmowały wyłącznie 
wydatki, w odniesieniu do których 
wypłacono wsparcie na rzecz 
beneficjentów. Należy przewidzieć 
płatności zaliczkowe, aby zagwarantować, 
że państwo członkowskie dysponuje 
środkami wystarczającymi do działania na 
takich podstawach. Takie płatności 
zaliczkowe powinny być rozliczane 
zgodnie z procedurami, jakie zostaną 
określone.

Or. es

Poprawka 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 83 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(83) Konieczne jest określenie 
szczegółowej procedury rocznego 
rozliczenia rachunków mającej 
zastosowanie do funduszy w celu 
zapewnienia czytelnej podstawy i 
pewności prawa dla tych rozwiązań. 
Ważne jest przewidzenie dla państw 
członkowskich ograniczonej możliwości 
określania w jej rocznych sprawozdaniach 
finansowych rezerwy w odniesieniu do 
kwoty, która jest przedmiotem toczącej się 
procedury z instytucją audytową.

skreślony

Or. es

Poprawka 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84) Procesowi rocznego rozliczenia 
rachunków powinno towarzyszyć roczne 
zamknięcie zakończonych operacji (w 
odniesieniu do EFRR i Funduszu 
Spójności) lub wydatków (w odniesieniu 
do EFS). W celu zmniejszenia kosztów 
związanych z ostatecznym zamknięciem 
programów operacyjnych, zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów i w celu zapewnienia 
pewności prawnej roczne zamknięcie 
powinno być obowiązkowe, ograniczając 
tym samym okres, w którym należy 
przechowywać dokumenty potwierdzające 
i w którym można przeprowadzać audyt 
operacji oraz nakładać korekty finansowe.

skreślony

Or. es
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Poprawka 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 84 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84) Procesowi rocznego rozliczenia 
rachunków powinno towarzyszyć roczne 
zamknięcie zakończonych operacji (w 
odniesieniu do EFRR i Funduszu 
Spójności) lub wydatków (w odniesieniu 
do EFS). W celu zmniejszenia kosztów 
związanych z ostatecznym zamknięciem 
programów operacyjnych, zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów i w celu zapewnienia 
pewności prawnej roczne zamknięcie 
powinno być obowiązkowe, ograniczając 
tym samym okres, w którym należy 
przechowywać dokumenty potwierdzające 
i w którym można przeprowadzać audyt 
operacji oraz nakładać korekty finansowe.

(84) Procesowi rocznego rozliczenia 
rachunków powinno towarzyszyć roczne 
zamknięcie zakończonych operacji (w 
odniesieniu do EFRR i Funduszu 
Spójności) lub wydatków (w odniesieniu 
do EFS). W celu zmniejszenia kosztów 
związanych z ostatecznym zamknięciem 
programów operacyjnych, zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla 
beneficjentów i w celu zapewnienia 
pewności prawnej państwa członkowskie 
mogą dokonać wyboru rocznego 
zamknięcia, ograniczając tym samym 
okres, w którym należy przechowywać 
dokumenty potwierdzające i w którym 
można przeprowadzać audyt operacji oraz 
nakładać korekty finansowe.

Or. fr

Poprawka 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 86a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86a) W przypadku państw członkowskich 
zagrożonych lub dotkniętych trudną 
sytuacją finansową i otrzymujących już z 
Unii środki wsparcia zgodnie w postaci 
środków finansowych Komisja powinna 
mieć możliwość udostępnić takiemu 
państwu członkowskiemu środki z korekt 
lub środki odzyskane, lub wpływy z 
odsetek, lub inne zwroty w ramach 
zarządzania bezpośredniego, zgodnie z art. 
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53a rozporządzenia finansowego w formie 
odrębnego programu kładącego nacisk na 
inwestycje na rzecz wzrostu, szczególnie 
projekty związane z infrastrukturą 
gospodarczą.

Or. de

Poprawka 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 86b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(86b) Aby jeszcze bardziej nie pogarszać 
sytuacji finansowej państw członkowskich 
zagrożonych lub już dotkniętych trudną 
sytuacją finansową, Komisja powinna na 
wniosek tych państw członkowskich i pod 
swoim zarządem jak najszybciej 
udostępnić tym państwom członkowskim 
odzyskane lub zawieszone środki w formie 
odrębnego programu, służącego 
konkretnemu wsparciu wzrostu (np. przez 
wsparcie infrastruktury gospodarczej).

Or. de

Poprawka 340
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(87) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wparcia z funduszy. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 

(87) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wparcia z funduszy. W 
szczególności należy przeprowadzić jeden 
audyt, jeżeli łączne wydatki 



AM\903190PL.doc 125/188 PE489.656v01-00

PL

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.

kwalifikowalne na operację nie 
przekraczają 250 000 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. Komisja powinna 
ograniczyć swoje audyty związane z 
programami operacyjnymi, jeżeli nie 
występują poważne niedociągnięcia lub 
jeżeli instytucja audytowa jest wiarygodna.

Or. en

Poprawka 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 przedsięwzięć o wartości 
powyżej 25 milionów EUR Komisja 
powinna być zobowiązana do 
przeprowadzania obowiązkowego audytu.
Niemniej jednak powinna istnieć 
możliwość przeprowadzenia audytu w 
dowolnym momencie w sytuacji, gdy 
istnieją dowody na istnienie 
nieprawidłowości, przeniesienia 
działalności lub nadużycia finansowego, 
bądź po zamknięciu zakończonej operacji 
w ramach audytu próby. Aby zakres 
audytów przeprowadzanych przez Komisję 
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audytowa jest wiarygodna. był proporcjonalny do ryzyka, Komisja 
powinna móc ograniczyć swoje audyty 
związane z programami operacyjnymi, 
jeżeli nie występują poważne 
niedociągnięcia lub jeżeli instytucja 
audytowa w poprzednim okresie 
finansowania wykazała, że jest 
wiarygodna.

Or. de

Poprawka 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(87) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wparcia z funduszy. W 
szczególności należy przeprowadzić jeden 
audyt, jeżeli łączne wydatki 
kwalifikowalne na operację nie 
przekraczają 200 000 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Dla zapewnienia faktycznej proporcjonalności monitorowania programów operacyjnych 
proponuje się przeprowadzenie tylko jednego audytu wydatków kwalifikowalnych 
nieprzekraczających 200 000 EUR.

Poprawka 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 87 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(87) Częstotliwość audytów operacji 
powinna być proporcjonalna do zakresu 
unijnego wparcia z funduszy. W 
szczególności liczba przeprowadzanych 
audytów powinna być ograniczona, jeżeli 
łączne wydatki kwalifikowalne na operację 
nie przekraczają 200 000 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.

Or. en

Poprawka 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 w 
miarę możliwości do jednego, 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.

Or. fr

Poprawka 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 

(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 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, szczegółowych zasad 
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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 podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

dotyczących instrumentów finansowych 
(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 podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

Or. en
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Poprawka 346
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 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych, dodatkowych zasad w 
sprawie alokacji rezerwy na rzecz wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności,
definicji obszaru i ludności objętych 
strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (ocena ex ante, 
łączenie wsparcia, kwalifikowalność 
wydatków, 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, 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 

(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 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk w zakresie celów 
i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych, definicji obszaru i ludności 
objętych strategiami rozwoju lokalnego, 
szczegółowych zasad dotyczących 
instrumentów finansowych (ocena ex ante, 
łączenie wsparcia, kwalifikowalność 
wydatków, 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, 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 
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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, kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej. Komisja 
powinna mieć również uprawnienia do 
zmiany załączników I i IV na potrzeby 
przyszłych dostosowań. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami.

audytu, warunków audytów krajowych, 
identyfikacji powszechnie uznawanych 
nośników danych, kryteriów ustalenia 
poziomu korekty finansowej. Komisja 
powinna mieć również uprawnienia do 
zmiany załączników I i IV na potrzeby 
przyszłych dostosowań. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
również z ekspertami.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawek do art. 20 i art. 64

Poprawka 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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 

(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 
Komisji w odniesieniu do: 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 
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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 z 
ekspertami.

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 z 
ekspertami.

Or. es

Poprawka 348
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 88 preambuły



AM\903190PL.doc 133/188 PE489.656v01-00

PL

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 
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 

(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 
Komisji w odniesieniu do: europejskiego 
kodeksu dobrych praktyk, zawierającego 
zalecenia i dobre praktyki w zakresie 
celów i kryteriów wspierania realizacji 
partnerstwa, metod informowania o 
wsparciu na rzecz realizacji celów w 
zakresie zmian klimatu, minimalnych 
kryteriów na potrzeby 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 
postanowień minimalnych, które powinny 
być uwzględniane w umowach
dotyczących finansowania i dokumentach 
strategicznych, przekazywania aktywów i 
zarządzania nimi, 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, 
odpowiedniej ścieżki audytu, warunków 
audytów krajowych, zasad dotyczących 
wykorzystywania danych gromadzonych 
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poziomu korekty finansowej, która ma być 
zastosowana. Komisja powinna mieć 
również uprawnienia do zmiany załącznika 
V na potrzeby przyszłych dostosowań. 
Szczególnie ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

podczas audytów, kryteriów akredytacji 
organów zarządzających i organów 
certyfikujących, identyfikacji 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 podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami.

Or. en

Poprawka 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 

(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 
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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.

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, a także decyzji w sprawie 
odrębnych programów dla państw 
członkowskich mających trudności 
finansowe.

Or. de

Poprawka 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

(90) W odniesieniu do wszystkich 
funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów Komisja powinna mieć 
uprawnienia do przyjmowania, w drodze 
aktów wykonawczych, 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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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 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 dla każdego 
państwa członkowskiego na instrument 
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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.

„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.

Or. es

Poprawka 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 93 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93) Ze względu na to, że cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zmniejszenie 
dysproporcji między poziomami rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w 
szczególności obszarów wiejskich, 
obszarów podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, nie może zostać 
osiągnięty w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie, lecz można go 
osiągnąć z lepszym skutkiem na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z
zasadą proporcjonalności określoną w 
wymienionym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(93) Ze względu na to, że cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zmniejszenie 
dysproporcji między poziomami rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych, w 
szczególności obszarów wiejskich, 
obszarów podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takich jak 
najbardziej na północ wysunięte regiony o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz 
regiony wyspiarskie, transgraniczne i 
górskie, a także regiony najbardziej 
oddalone, zdegradowane regiony miejskie 
i oddalone miasta graniczne, nie może 
zostać osiągnięty w wystarczającym 
stopniu przez państwa członkowskie, lecz 
można go osiągnąć z lepszym skutkiem na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
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Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w wymienionym artykule 
niniejsze rozporządzenie nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu,

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić zarówno regiony określone w art. 174, jak i zdegradowane obszary 
miejskie, podupadające obszary wiejskie i oddalone miasta graniczne.

Poprawka 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 93 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93) Ze względu na to, że cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zmniejszenie 
dysproporcji między poziomami rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w 
szczególności obszarów wiejskich, 
obszarów podlegających przemianom 
przemysłowym i regionów, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, nie może zostać 
osiągnięty w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie, lecz można go 
osiągnąć z lepszym skutkiem na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w 
wymienionym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(93) Ze względu na to, że cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zmniejszenie 
dysproporcji między poziomami rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów 
lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w 
szczególności obszarów wiejskich, 
obszarów podlegających przemianom 
przemysłowym, regionów najbardziej 
oddalonych i regionów, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, nie może zostać 
osiągnięty w wystarczającym stopniu przez 
państwa członkowskie, lecz można go 
osiągnąć z lepszym skutkiem na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w 
wymienionym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

Or. fr
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Poprawka 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 93a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(93a) Zgodnie z deklaracją Rady 
Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. 
Unia i państwa członkowskie 
zmodernizują swoje gospodarki i zwiększą 
konkurencyjność, co zagwarantuje 
zrównoważony wzrost. Unia i państwa 
członkowskie będą stosować 
skoordynowane i kompleksowe podejście, 
łączące w sobie inteligentną konsolidację 
fiskalną, sprzyjającą utrzymaniu 
inwestycji i środków strukturalnych na 
rzecz przyszłego wzrostu i zatrudnienia. 
Przyszły wzrost i zatrudnienie wymagają 
zastosowania nowych, innowacyjnych 
instrumentów współpracy na 
transnarodowym, makroregionalnym 
poziomie, bez uszczerbku dla zasady 
pomocniczości. W dążeniach do tego, by 
zagwarantować realizację tych celów, 
istotną rolę odgrywają makroregionalne 
fundusze rozwoju, które składają się na 
część innowacyjną wspólnych ram 
strategicznych. Współpraca państw 
członkowskich przy realizacji wspólnych 
dużych projektów na szczeblu 
makroregionalnym, finansowanych za 
pośrednictwem makroregionalnych 
funduszy rozwoju, to synergiczne 
ucieleśnienie nowych celów i interesów 
państw członkowskich.

Or. sk

Uzasadnienie

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
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porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o 
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí: 
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách. 
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.

Poprawka 357
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 1 – akapit trzeci – zdanie pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postanowienia niniejszego rozporządzenia 
powinny odzwierciedlać priorytety i 
zasady programu Small Business Act oraz 
umożliwiać jego realizację na szczeblu 
europejskim, krajowym i terytorialnym.

Or. en

Poprawka 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „unijna strategia na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
oznacza cele i wspólne zamierzenia 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich i Unii, określone w 
komunikacie Komisji „Europa 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”, a także zawarte 
w konkluzjach przyjętych przez Radę 
Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. jako 
załącznik I (wymierne cele UE nowej 
europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego), w zaleceniu 
Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
ogólnych wytycznych polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii oraz w decyzji Rady z dnia 21 
października 2010 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki zatrudnienia państw 
członkowskich, jak również we wszelkich 
zmianach tych celów i wspólnych 
zamierzeń;

1) „unijna strategia na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
oznacza cele wytyczające kierunek działań 
państw członkowskich i Unii, określone w 
komunikacie Komisji „Europa 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”, a także zawarte 
w konkluzjach przyjętych przez Radę 
Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. jako 
załącznik I (wymierne cele UE nowej 
europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego), w zaleceniu 
Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
ogólnych wytycznych polityk 
gospodarczych państw członkowskich i 
Unii oraz w decyzji Rady z dnia 21 
października 2010 r. w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki zatrudnienia państw 
członkowskich, jak również we wszelkich 
zmianach tych celów;

Or. fr

Poprawka 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają 
dokument przekładający ogólne i 
szczegółowe cele unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu na kluczowe działania dla 

2) „wspólne ramy strategiczne” oznaczają 
dokument ramowy koordynujący i 
rozmieszczający priorytety inwestycyjne 
umożliwiające osiągnięcie ogólnych i 
szczegółowych celów unijnej strategii na 
rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
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funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, ustanawiając dla 
każdego celu tematycznego kluczowe 
działania, które mają być wspierane z tych 
funduszy, oraz mechanizmy mające na 
celu zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z 
politykami gospodarczymi i politykami 
zatrudnienia w państwach członkowskich i 
w Unii;

gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, ustanawiając dla każdego 
celu tematycznego mechanizmy mające na 
celu zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych z 
politykami społecznymi, gospodarczymi,
zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju w 
państwach członkowskich i w Unii;

Or. fr

Poprawka 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) „wspólne ramy strategiczne” (WRS) 
oznaczają załącznik do niniejszego 
rozporządzenia zawierający otwarty wykaz 
zalecanych działań wspieranych przez 
każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strategicznych w okresie 
finansowania 2014-2020, który pomaga 
państwom członkowskim osiągnąć cele 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
szczególności cele tematyczne określone w 
art. 9 niniejszego rozporządzenia. 
Dokument zawiera również mechanizmy 
pomagające w zapewnieniu spójności i 
zgodności programowania w ramach 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych z politykami 
gospodarczymi i politykami zatrudnienia w 
państwach członkowskich i w Unii, z 
polityką Unii w innych właściwych 
dziedzinach i innymi instrumentami, a 
także koordynację między funduszami 
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objętymi zakresem wspólnych ram 
strategicznych. Uznając zróżnicowane 
potrzeby regionów oraz w celu niezbędnej 
elastyczności na potrzeby 
zrównoważonego rozwoju regionalnego, 
wybór działań z proponowanego 
otwartego wykazu zalecanych działań 
powinien być zadaniem państw 
członkowskich i regionów.

Or. en

Poprawka 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, mający na celu realizację, w 
perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, angażujący partnerów i zgodny z 
podejściem wielopoziomowego 
sprawowania rządów, zgodnie z art. 5, 
mający na celu realizację, w perspektywie 
wieloletniej, wspólnego działania przez 
Unię i państwa członkowskie na drodze do 
osiągnięcia celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 362
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, mający na celu realizację, w 
perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

(4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji i 
alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, mający na celu realizację, w 
perspektywie wieloletniej i za pomocą 
zaangażowania beneficjentów od możliwie 
jak najwcześniejszego etapu zgodnego z 
podejściem wielopoziomowego 
sprawowania rządów, wspólnego działania 
przez Unię i państwa członkowskie na 
drodze do osiągnięcia celów unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji 
i alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, mający na celu realizację, 
w perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
celów unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

4) „programowanie” oznacza proces 
organizacji, podejmowania decyzji 
i alokacji zasobów finansowych w kilku 
etapach, mający na celu realizację, 
w perspektywie wieloletniej, wspólnego 
działania przez Unię i państwa 
członkowskie na drodze do osiągnięcia 
głównych celów Unii za pomocą strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

Or. es

Poprawka 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć 1 – artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub prywatny, odpowiedzialny 
za rozpoczęcie lub rozpoczynający i 
realizujący operacje; w kontekście pomocy 
państwa „beneficjent” oznacza podmiot, 
który otrzymuje pomoc; w kontekście 
instrumentów finansowych „beneficjent” 
oznacza podmiot, który wdraża instrument 
finansowy;

(8) „beneficjent” oznacza podmiot 
publiczny lub prywatny, odpowiedzialny 
za rozpoczęcie lub rozpoczynający i 
realizujący operacje; w kontekście pomocy 
państwa „beneficjent” oznacza podmiot, 
który otrzymuje pomoc; w kontekście 
instrumentów finansowych „beneficjent” 
oznacza podmiot, który wdraża instrument 
finansowy;

Or. de

Poprawka 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się, 
przynajmniej częściowo, do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
realizowana jest na zasadzie partnerstwa na 
odpowiednim poziomie;

Or. fr

Poprawka 366
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest przez 
organ lokalny na zasadzie partnerstwa na 
odpowiednim poziomie;

Or. en

Poprawka 367

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest przez 
organ lokalny na zasadzie partnerstwa na 
odpowiednim poziomie;

Or. fr

Poprawka 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb oraz służących 
zintegrowanemu, zrównoważonemu 
rozwojowi na poziomie lokalnym, która 
przyczynia się do realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na konkretnych, 
subregionalnych szczeblach 
terytorialnych;

Or. en

Poprawka 369
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest przez 
organ lokalny na zasadzie partnerstwa na 
odpowiednim poziomie;

Or. en

Poprawka 370
Vasilica Viorica Dăncilă
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

(16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest przez 
organ lokalny na zasadzie partnerstwa na 
odpowiednim poziomie;

Or. en

Uzasadnienie

Organy lokalne są najważniejszymi podmiotami przy wdrażaniu unijnej strategii rozwoju 
regionalnego.

Poprawka 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

16) „strategia rozwoju lokalnego” oznacza 
spójną grupę operacji mających na celu 
osiągnięcie lokalnych celów i zaspokojenie 
lokalnych potrzeb, która przyczynia się do 
realizacji unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i, w stosownych 
przypadkach, realizowana jest na zasadzie 
partnerstwa na odpowiednim poziomie;

Or. es
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Poprawka 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) „stopniowe zamknięcie” oznacza 
zamknięcie operacji w wyniku rocznego 
rozliczania rachunków i przed ogólnym 
zamknięciem programu;

17) „stopniowe zamknięcie” oznacza 
zamknięcie operacji przed ogólnym 
zamknięciem programu;

Or. es

Poprawka 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – akapit drugi – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) „umowa partnerska” oznacza 
dokument przygotowany przez państwo 
członkowskie z udziałem partnerów 
zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
o którym mowa w art. 5, który określa 
strategię państwa członkowskiego, jego 
priorytety i warunki efektywnego i 
skutecznego korzystania z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych w celu realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, przy 
jednoczesnym uznaniu zróżnicowanych 
potrzeb regionów, i gwarantuje niezbędną 
elastyczność na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionalnego, i który został 
zatwierdzony przez Komisję w następstwie 
oceny i dialogu z państwem 
członkowskim; 
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Or. en

Poprawka 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – ustęp 2 – 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 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 24a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) „Makroregion” oznacza strukturę 
terytorialną regionów grupy państw 
członkowskich określoną w uchwalonej 
strategii makroregionalnej; chodzi tu o 
obszar objęty programem 
makroregionalnego funduszu rozwoju;

Or. sk

Uzasadnienie

Zdefiniowanie nowego pojęcia jest niezbędne.

Poprawka 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 1 – artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 24b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24b) „Makroregionalny fundusz 
rozwoju” oznacza transnarodowy fundusz 
finansowy ustanowiony na mocy umowy 
państw członkowskich makroregionu, 
finansowany ze środków wspólnych ram 
strategicznych i innych źródeł; chodzi tu o 
część innowacyjną wspólnych ram 
strategicznych.

Or. sk

Uzasadnienie

Zdefiniowanie nowego pojęcia jest niezbędne.

Poprawka 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

1. Poprzez programy wieloletnie, które 
uzupełniają interwencje krajowe, 
regionalne i lokalne, fundusze objęte 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów zapewniają wsparcie 
mające na celu osiągnięcie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych i krajowych 
programów reform.

Or. en

Poprawka 378
Monika Smolková, Anna Záborská
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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 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

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

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie zmian w części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 

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 
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społecznemu, z uwzględnieniem 
zintegrowanych wytycznych, zaleceń dla 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i 
właściwym zaleceń Rady przyjętych na 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

społecznemu oraz realizację zadań 
dotyczących poszczególnych funduszy 
zgodnie z ich celami określonymi 
w traktatach, z uwzględnieniem 
właściwych zintegrowanych wytycznych, 
właściwych zaleceń dla poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu i właściwych zaleceń Rady 
przyjętych na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu.

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

Or. es

Poprawka 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 2
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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 właściwą polityką, w tym 
celami horyzontalnymi, i priorytetami Unii 
oraz jego komplementarność z innymi 
instrumentami Unii.

Or. en

Poprawka 382
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 podmioty 
odpowiedzialne na szczeblu terytorialnym 
zgodnie z ramami (konstytucyjno-) 
prawnymi są odpowiedzialne za realizację 
programów i wykonywanie swoich zadań 
na podstawie niniejszego rozporządzenia i 
przepisów dotyczących poszczególnych 
funduszy zgodnie z instytucjonalnymi, 
prawnymi i finansowymi ramami danego 
państwa członkowskiego oraz z 
zastrzeżeniem zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy.

Or. de

Poprawka 383
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 4
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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 i podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu są 
odpowiedzialne za realizację programów w 
drodze partnerstwa z partnerami 
gospodarczymi i społecznymi oraz 
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.

Or. en

Poprawka 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 – na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie ze swoimi ramami 
instytucjonalnymi, prawnymi i
finansowymi – i podmioty wyznaczone 
przez nie w tym celu są odpowiedzialne za 
przygotowanie i realizację programów i 
wykonywanie swoich zadań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia i przepisów 
dotyczących poszczególnych funduszy 
oraz z zastrzeżeniem zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem i przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Or. fr
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Poprawka 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 i podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu są 
odpowiedzialne za przygotowywanie i 
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.

Or. en

Poprawka 386
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 

4. Państwa członkowskie i podmioty 
wyznaczone przez nie w tym celu są 
odpowiedzialne za opracowanie i 
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 
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funduszy. funduszy.

Or. es

Uzasadnienie

Na wszystkich etapach opracowywania i wdrażania funduszy należy uwzględnić udział państw 
członkowskich i wyznaczonych przez nie organów na właściwym szczeblu terytorialnym.

Poprawka 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 podmiotu będącego 
beneficjentem.

Or. en

Poprawka 388
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, w 

5. Ustalenia dotyczące wdrażania i 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, w 
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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.

szczególności zasobów finansowych i 
administracyjnych wymaganych do 
wdrażania tych funduszy, w odniesieniu do 
obowiązków sprawozdawczych, oceny, 
programowania, zarządzania i kontroli, 
uwzględniają zasadę proporcjonalności, 
biorąc pod uwagę poziom przyznanego 
wsparcia.

Or. en

Poprawka 389
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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, i mają 
zastosowanie do wszystkich programów, w 
których wkład UE nie przekracza 150 
milionów EUR.

Or. en

Poprawka 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z właściwym zakresem 
odpowiedzialności Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz między 
tymi funduszami a innymi politykami i 
instrumentami Unii, w tym politykami i 
instrumentami w ramach działań 
zewnętrznych UE.

6. Zgodnie z właściwym zakresem 
odpowiedzialności Komisja i państwa 
członkowskie zapewniają koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz między 
tymi funduszami a innymi politykami i 
instrumentami Unii, w tym politykami i 
instrumentami w ramach działań 
zewnętrznych UE. Należy zwrócić 
szczególną uwagę i, o ile to właściwe, 
przyznać środki na rzecz obszarów, w 
których inne fundusze Unii wyraźnie 
zakładają stosowanie podejścia 
zintegrowanego, na przykład wspólnego 
finansowania zintegrowanych projektów 
w dziedzinie środowiska i klimatu.

Or. en

Uzasadnienie

Włączanie środowiska i klimatu w główny nurt całego finansowania UE jest jednym z 
najważniejszych żądań Parlamentu w jego rezolucji dotyczącej WRF. „Projekty 
zintegrowane” w ramach programu LIFE są konkretnym narzędziem włączania w główny 
nurt. Mają potencjał umożliwiający przyczynienie się do wydajnego korzystania z funduszy. 
Ich celem jest wsparcie – wspólnie z innymi funduszami UE – wdrażania najważniejszego 
prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, na przykład planów gospodarowania 
odpadami lub strategii klimatycznych – z których wszystkie mają potencjał tworzenia miejsc 
pracy i wzrostu.

Poprawka 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 

7. Część budżetu Unii przeznaczona na 
finansowanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych 
wykonywana jest w ramach zarządzania 
dzielonego pomiędzy państwa 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Poprawka 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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.

2. 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 
wymienionych w art. 22 ust. 2a 
programów wsparcia państw 
członkowskich dotkniętych trudnościami 
finansowymi.

Or. de

Poprawka 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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, informując 
potencjalnych beneficjentów o 
możliwościach finansowania oraz 
informując społeczeństwo o roli i 
osiągnięciach polityki spójności.

Or. en
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Poprawka 395
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 4 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Postanowienia rozporządzenia 
powinny odzwierciedlać priorytety i 
zasady programu Small Business Act i 
mogą być stosowane na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym.

Or. en

Poprawka 396
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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

Poprawka 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

odpowiednio każdego programu 
operacyjnego państwa członkowskie oraz 
organy władz regionalnych i lokalnych 
organizują partnerstwo z następującymi 
partnerami:

Or. it

Uzasadnienie

Organy regionalne i lokalne powinny być zaangażowane w partnerstwo na równi z 
państwami członkowskimi.

Poprawka 398
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 oraz 
samorządy regionalne i lokalne, zgodnie z 
art. 4 ust. 4, organizują partnerstwo z 
następującymi partnerami:

Or. fr

Poprawka 399
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
każdego programu państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo, zawierając 
porozumienie w sprawie partnerstwa z 
właściwymi organami regionalnymi i 
lokalnymi zgodnie z art. 4 ust 4.

Or. de
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Poprawka 400
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 państwa członkowskie, 
właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne organy publiczne oraz 
partnerzy gospodarczy i społeczni
organizują partnerstwo z następującymi 
partnerami:

Or. en

Poprawka 401
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – 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 
każdego programu państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo, zawierając 
porozumienie w sprawie partnerstwa z 
właściwymi organami regionalnymi i 
lokalnymi, zgodnie z art. 4 ust. 4. Państwa 
członkowskie oraz właściwe organy 
regionalne i lokalne współpracują 
również z następującymi partnerami:

Or. en

Poprawka 402
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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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 
każdego programu państwo członkowskie 
organizuje partnerstwo, zawierając 
porozumienie w sprawie partnerstwa z 
właściwymi organami regionalnymi, 
lokalnymi i miejskimi zgodnie z art. 4 ust 
4.

Or. de

Uzasadnienie

W związku ze znaczeniem miast dla skutecznej polityki spójności należy wymienić w 
kontekście umów partnerskich oprócz władz regionalnych i lokalnych także władze miejskie.

Poprawka 403
Giommaria Uggias

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 państwa członkowskie oraz 
organy władz regionalnych i lokalnych 
zorganizują partnerstwo z następującymi 
partnerami:

Or. it

Poprawka 404
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

państwo członkowskie organizuje 
partnerstwo z następującymi partnerami:

Or. en

Poprawka 405
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

skreślona

Or. en

Poprawka 406
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne, które 
również organizują partnerstwo z 
partnerami, o których mowa w lit. b) i c);

Or. en

Poprawka 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

a) inne władze publiczne;

Or. it

Uzasadnienie

Organy regionalne i lokalne powinny być zaangażowane w partnerstwo na równi z 
państwami członkowskimi.

Poprawka 408
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

a) inne władze publiczne;

Or. fr

Poprawka 409
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

(a) właściwe władze publiczne inne niż te, 
o których mowa we wprowadzeniu do 
niniejszego ustępu;

Or. de

Poprawka 410

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie, obszarów górskich i inne władze 
publiczne;

Or. fr

Poprawka 411
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

(a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie, górskie i inne władze publiczne;

Or. en

Poprawka 412
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwe organy regionalne, lokalne, 
miejskie i inne władze publiczne;

a) inne władze publiczne;

Or. it

Poprawka 413
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) partnerzy gospodarczy i społeczni; 
oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 414
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

(c) właściwe podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
partnerzy działający na rzecz ochrony 
środowiska, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty odpowiedzialne za promowanie 
równości i niedyskryminacji.

Or. de

Poprawka 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i
niedyskryminacji.

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe, podmioty odpowiedzialne za 
promowanie równości, niedyskryminacji i 
włączenia społecznego oraz organizacje 
reprezentujące młodzież.

Or. fr

Poprawka 416
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, kościoły, 
organizacje pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

Or. de

Poprawka 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości 
płci i niedyskryminacji oraz organizacje 
pozarządowe promujące włączenie 
społeczne i organizacje działające w 
dziedzinie kultury, edukacji i polityki 
młodzieżowej.

Or. en

Poprawka 418
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)



AM\903190PL.doc 173/188 PE489.656v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za zapewnienie 
rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn i 
walkę z dyskryminacją.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić udział organów odpowiedzialnych za zapewnienie równości szans dla 
kobiet i mężczyzn oraz walkę z dyskryminacją.

Poprawka 419
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć druga – artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

(c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym organizacje 
przedsiębiorców, jednostki naukowe i 
technologiczne, partnerzy działający na 
rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

Or. pt

Uzasadnienie

Organizacje przedsiębiorców (handlowe i przemysłowe) sprawują kluczową funkcję przy 
modernizacji gospodarek lokalnych i na poziomie ekonomii lokalnej, powinny zatem być 
włączone w zakres umów o partnerstwie. To samo dotyczy uniwersytetów i centrów 
technologicznych, które są kluczowe przy zwiększaniu stanu wiedzy, co w przyszłości pozwoli 
ludności wejść na rynek pracy z większą łatwością.
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Poprawka 420
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

c) podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w tym partnerzy działający 
na rzecz ochrony środowiska, organizacje 
pozarządowe, w tym organizacje 
niekomercyjne promujące włączenie 
społeczne, oraz podmioty odpowiedzialne 
za promowanie równości i 
niedyskryminacji.

Or. it

Poprawka 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) kościoły i wspólnoty religijne 
działające w obszarze współpracy 
ponadnarodowej, kształcenia, kultury i 
włączenia społecznego.

Or. en

Poprawka 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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



AM\903190PL.doc 175/188 PE489.656v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie włącza do 
partnerstwa te instytucje, organizacje i 
grupy, które mogłyby wywierać wpływ na 
wdrażanie programów bądź takiemu 
wpływowi podlegać. Specjalną uwagę 
należy poświęcić grupom, które mogłyby 
podlegać wpływowi programów i mieć 
trudności z wywieraniem na nie wpływu, 
w szczególności grupom szczególnie 
wrażliwym i odsuniętym na margines 
społeczny.

Or. en

Poprawka 423
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
a także z porozumieniem w sprawie 
partnerstwa, o którym mowa w ust. 1,
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. en

Poprawka 424
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie oraz samorządy regionalne i 
lokalne, zgodnie z art. 4 ust. 4, w 
przygotowywanie umów partnerskich i 
sprawozdań z postępu prac oraz w 
przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. fr

Poprawka 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy reprezentujący różne szczeble 
terytorialne zgodnie ze strukturą 
instytucjonalną państw członkowskich są
zaangażowani przez państwa członkowskie 
we wszystkie etapy przygotowywania
umów partnerskich i sprawozdań z postępu 
prac oraz we wszystkie etapy 
przygotowywania, realizacji, 
monitorowania i oceny programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. en
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Poprawka 426
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów, 
a także z porozumieniem w sprawie 
partnerstwa, o którym mowa w ust. 1, 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie oraz właściwe organy 
regionalne i lokalne, zgodnie z art. 4 ust. 
4, w przygotowywanie umów partnerskich 
i sprawozdań z postępu prac oraz w 
przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. en

Poprawka 427
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów. Partnerom zapewnia się 
równy dostęp do finansowania 
przeznaczonego na te cele.
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Or. en

Poprawka 428
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych, począwszy od możliwie jak 
najwcześniejszego etapu. Partnerzy 
uczestniczą w posiedzeniach komitetów 
monitorujących dla programów.

Or. en

Poprawka 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
partnerzy są zaangażowani przez państwa 
członkowskie w przygotowywanie umów 
partnerskich i sprawozdań z postępu prac 
oraz w przygotowywanie, realizację, 
monitorowanie i ocenę programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

2. Zgodnie z podejściem opartym na 
wielopoziomowym sprawowaniu rządów 
państwa członkowskie będą uczestniczyły
we współpracy z partnerami w 
przygotowywaniu umów partnerskich i 
sprawozdań z postępu prac oraz w 
przygotowywaniu, realizacji, 
monitorowaniu i ocenie programów 
operacyjnych. Partnerzy uczestniczą w 
posiedzeniach komitetów monitorujących 
dla programów.

Or. es
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Poprawka 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

skreślony

Or. es

Poprawka 431
Richard Seeber

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.

skreślony

Or. de
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Poprawka 432
Ramona Nicole Mănescu

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 aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 w celu ustanowienia 
europejskiego kodeksu postępowania, 
który określa konkretne cele i kryteria, 
odnoszące się bezpośrednio do zdolności w 
zakresie zarządzania programem i 
projektem, aby wesprzeć partnerstwo oraz 
ułatwić dzielenie się informacjami, 
doświadczeniami, rezultatami oraz 
dobrymi praktykami między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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, po przeprowadzeniu na 
szczeblu Unii szczegółowych konsultacji z 
partnerami, o których mowa w ust. 1,
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 w 
celu ustanowienia europejskiego kodeksu 
postępowania, opierającego się na 
najlepszych praktykach, który określa cele 
i kryteria służące zapewnieniu wdrażania 
partnerstwa w trakcie przygotowywania, 
wdrażania, monitorowania i oceny umów 
partnerskich i programów oraz 
ułatwiające dzielenie się informacjami, 
doświadczeniami, rezultatami oraz 
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najlepszymi praktykami między państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 434
Tamás Deutsch

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. Ustanawia się europejski kodeks
postępowania, zawierający zalecenia i 
najlepsze praktyki w zakresie celów i 
kryteriów służących wspieraniu 
partnerstwa oraz ułatwiających dzielenie 
się informacjami, doświadczeniami, 
rezultatami oraz dobrymi praktykami 
między państwami członkowskimi.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 142 w 
celu ustanowienia europejskiego kodeksu 
postępowania.

Or. en

Poprawka 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Europejski kodeks postępowania 
powinien określać między innymi 
następujące szczegóły:
(a) minimalne wymogi w celu 
zapewnienia przejrzystego wyboru
partnerów oraz wyjaśnienia ich roli w 
procesie politycznym i obowiązków;
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(b) minimalne wymogi i wskazówki 
dotyczące sposobów identyfikacji 
właściwych partnerów, począwszy od 
organów różnych szczebli terytorialnych, 
partnerów społecznych i gospodarczych,
społeczeństwa obywatelskiego i organów 
odpowiedzialnych za wspieranie równości 
i niedyskryminacji;
(c) procedurę współpracy między 
właściwymi organami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi;
(d) wytyczne dotyczące sposobu 
dopasowywania partnerstw do 
programów, w tym szczególnych cech 
programów w ramach finansowania 
wielostronnego, wspólnych planów 
działania oraz zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych;
(e) minimalne wymogi zapewnienia 
odpowiedniego zaangażowania partnerów 
w proces przygotowywania umowy
partnerskiej i programów;
(f) minimalne wymogi w zakresie 
procedur przyjętych w celu zapewnienia 
skutecznej organizacji partnerstw;
(g) wytyczne dotyczące włączenia 
partnerów do komitetów monitorujących, 
w proces wyboru, monitorowania i oceny;
(h) minimalne wymogi w zakresie 
zapewnienia wytycznych dla partnerów 
oraz ułatwienia tworzenia potencjału 
między partnerami;
(i) zarys ram wymiany dobrych praktyk 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia jasności i przejrzystości należy bardziej szczegółowo określić w 
rozporządzeniu zakres aktów delegowanych, za pomocą których będzie przyjmowany 
europejski kodeks postępowania.
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Poprawka 436
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W europejskim kodeksie postępowania 
określi się szereg kryteriów partnerstwa, 
które będą elementem umowy 
partnerskiej. Te kryteria partnerstwa 
obejmą co najmniej następujące 
szczegóły:
(a) opis instytucji partnerskich tworzących 
partnerstwo formalne;
(b) procedurę współpracy z właściwymi 
instytucjami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, zapewniającą wiążące prawa 
głosu przy podejmowaniu decyzji o 
partnerstwie, w tym dotyczących zmian 
programu operacyjnego;
(c) opis formalnej procedury konsultacji 
między instytucjami partnerskimi w 
procesie opracowywania krajowych 
wytycznych i dodatkowych przepisów 
wykonawczych;
(e) opis zainteresowanych podmiotów 
uczestniczących w opracowywaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
programów;
(f) przejrzystość procedur i właściwych 
dokumentów dotyczących umów 
partnerskich w zakresie rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych.

Or. en

Poprawka 437
Michael Theurer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W europejskim kodeksie postępowania 
określi się szereg kryteriów partnerstwa, 
które będą elementem umowy partnerskiej 
i programów operacyjnych. Te kryteria 
partnerstwa obejmą co najmniej 
następujące szczegóły:
(a) opis instytucji partnerskich tworzących 
partnerstwo formalne;
(b) procedurę współpracy z właściwymi 
instytucjami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, zapewniającą wiążące prawa 
głosu przy podejmowaniu decyzji o 
partnerstwie, w tym dotyczących zmian 
programu operacyjnego;
(c) opis formalnej procedury konsultacji 
między instytucjami partnerskimi w 
procesie opracowywania krajowych 
wytycznych i dodatkowych przepisów 
wykonawczych;
(e) opis zainteresowanych podmiotów 
uczestniczących w opracowywaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
programów operacyjnych;
(f) przejrzystość procedur i właściwych 
dokumentów dotyczących umów 
partnerskich w zakresie rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych.
Te kryteria podlegają ocenie ex ante, a 
także są przedmiotem dorocznych 
sprawozdań przedkładanych Komisji przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie proponowanego kodeksu postępowania już na 
poziomie rozporządzenia, aby umożliwić faktyczne wdrożenie wielopoziomowego 
sprawowania rządków i zasad partnerskich na wszystkich szczeblach zgodnie z duchem 
Traktatu z Lizbony.
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Poprawka 438
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 3a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W europejskim kodeksie postępowania 
określi się szereg kryteriów partnerstwa, 
które będą elementem umowy partnerskiej 
i programów operacyjnych. Te kryteria 
partnerstwa obejmą co najmniej 
następujące szczegóły:
(a) opis instytucji partnerskich tworzących
partnerstwo formalne;
(b) procedurę współpracy z właściwymi 
instytucjami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, zapewniającą wiążące prawa 
głosu przy podejmowaniu decyzji o 
partnerstwie, w tym dotyczących zmian 
programu operacyjnego;
(c) opis formalnej procedury konsultacji 
między instytucjami partnerskimi w 
procesie opracowywania krajowych 
wytycznych i dodatkowych przepisów 
wykonawczych;
(d) opis zainteresowanych podmiotów 
uczestniczących w opracowywaniu, 
wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie 
programów operacyjnych;
(e) przejrzystość procedur i właściwych 
dokumentów dotyczących umów 
partnerskich w zakresie rozwoju i 
inwestycji oraz programów operacyjnych.
Te kryteria podlegają ocenie ex ante, a 
także są przedmiotem dorocznych 
sprawozdań przedkładanych Komisji przez 
państwa członkowskie.

Or. en
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Poprawka 439
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Te kryteria podlegają ocenie ex ante, a 
także są przedmiotem dorocznych 
sprawozdań przedkładanych Komisji przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej raz w roku, w odniesieniu 
do każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie realizacji wsparcia z 
funduszy.

4. Co najmniej raz w roku, w odniesieniu 
do każdego funduszu objętego zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów, Komisja konsultuje się z 
organizacjami reprezentującymi partnerów 
na poziomie Unii w sprawie realizacji 
wsparcia z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów.

Or. en

Poprawka 441
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Co najmniej raz w roku, w odniesieniu 4. Co najmniej raz w roku, w odniesieniu 



AM\903190PL.doc 187/188 PE489.656v01-00

PL

do każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie realizacji wsparcia z 
funduszy.

do każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie realizacji wsparcia z 
funduszy. W tym celu Komisja dokonuje 
uprzednio analizy dotyczącej wdrażania 
oraz udziału zainteresowanych 
podmiotów, w szczególności partnerów 
gospodarczych i społecznych;

Or. en

Poprawka 442
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zostały wzmocnione zdolności 
partnerów, tak aby mogli oni skutecznie 
uczestniczyć w partnerstwie i w procesach 
konsultacji publicznych.

Or. en

Poprawka 443
Manfred Weber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 5 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Co najmniej raz w roku, w odniesieniu 
do każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, Komisja 
konsultuje się z organizacjami 
reprezentującymi partnerów na poziomie 
Unii w sprawie realizacji wsparcia z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
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ram strategicznych.
(To powinien być ust. 5.)

Or. en


