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Poprawka 444
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć 2 – artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje finansowane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego.

Operacje finansowane z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych są 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego. Odwrotnie 
również zmiany obowiązującego prawa 
UE uwzględniają zakres przedsięwzięć 
wspieranych z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.

Or. de

Uzasadnienie

W świetle przyszłego przeglądu postanowień UE dotyczących pomocy na lata 2014–2020, 
które stanowią podstawę prawną większości działań i przedsięwzięć realizowanych w ramach 
polityki regionalnej UE zaplanowanej na lata 2014–2020, należy zapewnić zgodność polityki 
pomocowej UE i strategicznego ukierunkowania polityki spójności UE. Zmiany europejskich i 
krajowych ramowych warunków prawnych nie mogą być sprzeczne z celami i zamiarami 
polityki spójności UE na lata 2014–2020.

Poprawka 445
László Surján, Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji

Promowanie równych szans
i niedyskryminacji

Or. en

Poprawka 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają równouprawnienie mężczyzn i 
kobiet oraz spójne uwzględnianie 
problematyki płci na wszystkich etapach
przygotowywania i wdrażania, a także 
monitorowania i oceny funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
Państwa członkowskie zapewniają 
ponadto zrównoważony udział mężczyzn i 
kobiet w procesie zarządzania 
programami operacyjnymi i realizacji 
programów operacyjnych na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym oraz 
przygotowywanie sprawozdań w sprawie 
postępów w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 448
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 449
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie i Komisja 
gwarantują promowanie rzeczywistego i 
skutecznego równouprawnienia mężczyzn 
i kobiet oraz uwzględnianie problematyki 
płci w procesie przygotowywania i 
realizacji programów, a także w procesie 
nadzoru i oceny.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić problematykę płci w procesie przygotowywania i realizacji programów, a 
także w procesie nadzoru i oceny.

Poprawka 450
Richard Seeber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub tożsamość płciową podczas 
przygotowania i realizacji programów, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób, które 
doświadczają dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie. Dostępność dla 
osób niepełnosprawnych jest jednym z 
kryteriów, których należy przestrzegać 
podczas określania operacji 
współfinansowanych z funduszy oraz 
które należy uwzględniać na 
poszczególnych etapach wdrażania.

Or. en
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Poprawka 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas cyklu eksploatacji 
programów.

Or. xm

Uzasadnienie

Zasady niedyskryminacji, równości i dostępności dla osób niepełnosprawnych powinny być 
przestrzegane na wszystkich etapach działania funduszy, w tym na etapie nadzoru i oceny 
wszystkich programów operacyjnych, tak aby zapewnić przestrzeganie zasad określonych w 
art. 7.

Poprawka 453
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
wyeliminowania wszelkiej dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów, a także w procesie 
nadzoru i oceny.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy wyeliminować wszelką dyskryminację podczas przygotowania i realizacji programów, 
a także w procesie nadzoru i oceny.

Poprawka 454
László Surján

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
promowania równych szans dla 
wszystkich oraz zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, a także w celu 
unikania powielania segregacji podczas 
przygotowania i realizacji programów.

Or. en

Poprawka 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas programowania i 
realizacji oraz monitorowania i oceny 
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funduszy.

Or. en

Poprawka 456
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów.

Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i 
realizacji programów. W odpowiednich 
przypadkach w procesie przygotowywania, 
programowania i realizacji programów 
należy w szczególności wziąć pod uwagę 
dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy w szczególności uwzględnić 
dostępność dla osób niepełnosprawnych 
podczas określania operacji 
współfinansowanych z funduszy, jak 
również podczas programowania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
funkcjonowania funduszy.

Or. es
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Poprawka 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności dostępność dla osób 
niepełnosprawnych jest jednym z 
kryteriów, których należy przestrzegać 
podczas określania operacji 
współfinansowanych z funduszy oraz
które należy uwzględniać podczas 
programowania i wdrażania oraz 
monitorowania i oceny funduszy.

Or. en

Poprawka 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 7 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy wynikające z Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych uwzględnia się 
podczas programowania i wdrażania oraz 
monitorowania i oceny funduszy.

Or. en

Poprawka 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

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

Cele funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych są osiągane 
w ramach stałej troski o zrównoważony 
rozwój oraz unijnego wsparcia celu 
zachowania, ochrony, poprawy jakości i 
poszanowania środowiska naturalnego i są 
wdrażane w szczególności zgodnie z art. 
11 Traktatu i w świetle zasady
„zanieczyszczający płaci”.

Or. fr

Poprawka 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

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

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

Or. fr

Poprawka 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i programów. 
Państwa członkowskie dostarczają 

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

promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i włączane w 
postaci celów do programów. Państwa 
członkowskie dostarczają informacji na 
temat wsparcia celów dotyczących zmiany 
klimatu i różnorodności biologicznej z 
wykorzystaniem metodyki przyjętej przez 
Komisję. Komisja przyjmuje tę metodykę 
w drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy jest przyjęty zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 143 ust. 3. Zrównoważony rozwój 
zapewnia się także przez utrzymywanie i 
tworzenie miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasada stałego rozwoju, zapewniająca zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny bez 
wydobywania zasobów naturalnych i nadwyrężania środowiska, jest podstawową zasadą 
funkcjonowania Unii Europejskiej i należy ją wdrażać we wszystkich strategiach politycznych 
i programach.

Poprawka 465
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby wymogi ochrony 
środowiska, wydajność zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, odporność na 
klęski żywiołowe oraz zapobieganie 
ryzyku i zarządzanie ryzykiem były 
promowane podczas przygotowywania i 
realizacji umów partnerskich i programów. 
Państwa członkowskie dostarczają 
informacji na temat wsparcia celów 
dotyczących zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga



AM\903901PL.doc 15/176 PE491.052v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Strategie makroregionalne i strategie na 

rzecz basenów morskich
Fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych wnoszą wkład w realizację 
strategii makroregionalnych i strategii na 
rzecz basenów morskich, jeżeli państwa
członkowskie i regiony biorą udział w 
realizacji takich strategii. Komisja i 
zainteresowane państwa członkowskie 
zapewniają koordynację funduszy z tymi 
strategiami na poziomie wspólnych ram 
strategicznych, umów partnerskich i 
programów operacyjnych w celu
zapewniania przydziału dostatecznych 
środków z tych funduszy na realizację 
wspomnianych strategii.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze powinny być ściśle skoordynowane ze strategiami makroregionalnymi i strategiami 
na rzecz basenów morskich, co ma służyć zapewnieniu przydziału dostatecznych środków z 
tych funduszy na realizację wspomnianych strategii.

Poprawka 467
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych wspiera następujące 
cele tematyczne zgodnie ze swoją misją i w 
celu przyczynienia się do unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych zgodnie ze swoją misją 
w postaci osiągnięcia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
wspiera cele tematyczne unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
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społecznemu: gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu zgodnie z art. 177 TFUE:

Or. ro

Poprawka 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych wspiera następujące 
cele tematyczne zgodnie ze swoją misją i w 
celu przyczynienia się do unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu:

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, zgodnie ze swoją misją 
osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w rozumieniu
art. 117 TFUE, wspiera następujące cele 
tematyczne unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu:

Or. en

Poprawka 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych wspiera następujące 
cele tematyczne zgodnie ze swoją misją i w 
celu przyczynienia się do unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu:

Każdy fundusz objęty zakresem wspólnych 
ram strukturalnych wspiera cele 
zatwierdzonych strategii 
makroregionalnych, jak również
następujące cele tematyczne zgodnie ze 
swoją misją i w celu przyczynienia się do 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu:

Or. sk
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Uzasadnienie

Połączenie celów zatwierdzonych strategii makroregionalnych z celami tematycznymi.

Poprawka 470
Michael Theurer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji;

(1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji oraz 
transferu technologii;

Or. de

Poprawka 471
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji;

(1) wspieranie badań naukowych, rozwoju 
i innowacji;

Or. pt

Uzasadnienie

Wszystkie działania związane z rozwojem powinny być kwalifikowane tak, jak w przypadku 
rozwoju produkcji nowych artykułów lub nowych procesów przemysłowych, przy czym nie 
należy ograniczać finansowania jedynie do kwestii czysto technologicznych. Jest wiele 
przedsiębiorstw prowadzących badania nad nowymi produktami na szczeblu wewnętrznym, 
bez użycia narzędzi technologicznych, z wykorzystaniem jedynie testów na skalę przemysłową; 
takie inwestycje powinny być kwalifikowane. Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w 
zwiększaniu konkurencyjności.

Poprawka 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) zachowanie i promocja dziedzictwa 
kulturowego i dorobku kreatywnego Unii;

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek Komisji powinien umożliwić uwydatnienie znaczenia kultury Unii Europejskiej w 
szerokim znaczeniu, gwarantując, że terytoria będą się rozwijać również dzięki ochronie i 
promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz wspieraniu eksperymentów i kreatywności.

Poprawka 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) zwiększenie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

2) zwiększenie dostępności, korekta cen, 
podwyższenie stopnia wykorzystania i 
jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. fr

Poprawka 474
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) podnoszenie konkurencyjności małych, 
średnich i mikroprzedsiębiorstw, w tym
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, 
samozatrudnionych, sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 



AM\903901PL.doc 19/176 PE491.052v01-00

PL

do EFMR);

Or. en

Poprawka 475
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3) traktowane w sposób priorytetowy 
podnoszenie konkurencyjności i 
zapewnienie trwałego rozwoju małych i 
średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR);

Or. fr

Poprawka 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie również dużych przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy i 
przyczyniają się do rozwoju. Nie można pozwolić na drastyczne przerwanie lub spadek 
pomocy w stosunku do bieżącego okresu.

Poprawka 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
oraz promowanie transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Uzasadnienie

Transport, szczególnie w obszarach miejskich, jest jednym z głównych sektorów 
przyczyniających się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i dlatego powinien zostać 
włączony do celu tematycznego nr 4.

Poprawka 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną i przyjazną dla środowiska 
we wszystkich sektorach;

Or. fr

Poprawka 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) wspieranie przejścia na gospodarkę 
przyjazną dla środowiska i 
energooszczędną we wszystkich sektorach, 
w tym w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich

Or. en

Poprawka 481
Tomasz Piotr Poręba

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en
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Poprawka 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) inwestycje związane z dostosowaniem
do zmiany klimatu, zapobieganiem ryzyku 
i zarządzaniem ryzykiem oraz klęskami 
żywiołowymi;

Or. fr

Poprawka 483
Catherine Bearder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) promowanie dostosowania do zmiany 
klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem przy jednoczesnym zapewnieniu 
ochrony różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) ochrona środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności wykorzystywania 
zasobów;

6) zachowanie, poszanowanie i ochrona 
środowiska naturalnego, różnorodności 
biologicznej, ekosystemów i dziedzictwa 
kulturowego oraz wspieranie efektywności 
wykorzystywania zasobów;

Or. fr

Poprawka 486
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 9 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) zachowanie i ochrona środowiska 
naturalnego, dziedzictwa kulturowego i 
dorobku kreatywnego oraz wspieranie 
efektywności wykorzystywania zasobów;

Or. it

Uzasadnienie

Wnosi się o wprowadzenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i dorobku 
kreatywnego do celów tematycznych.

Poprawka 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 489
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) ochrona i uwydatnienie znaczenia 
środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego oraz wspieranie efektywności 
wykorzystywania zasobów;

Or. it



AM\903901PL.doc 25/176 PE491.052v01-00

PL

Poprawka 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) usuwanie niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych;

Or. en

Uzasadnienie

Transport, szczególnie w obszarach miejskich, jest jednym z głównych sektorów 
przyczyniających się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i dlatego powinien zostać 
włączony do celu tematycznego nr 4.

Poprawka 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7) promowanie zrównoważonego 
transportu, rozwoju ekologicznego bądź 
niskoemisyjnego transportu publicznego i 
usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych;

Or. fr

Poprawka 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) promowanie zrównoważonego 
transportu intermodalnego i mobilności 
przy równoczesnym ukierunkowaniu na 
poprawę istniejącej infrastruktury,
usuwanie niedoborów przepustowości linii 
kolejowych w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych oraz wypełnianie 
brakujących połączeń transgranicznych;

Or. en

Poprawka 493
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników oraz zachęcanie MŚP do 
tworzenia nowych, zrównoważonych i 
godnych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

8) wspieranie zatrudnienia, szkolenia i 
mobilności sektorowej oraz geograficznej
pracowników na obszarach lub w 
sektorach zatrudnienia, gdzie okaże się to 
konieczne;
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Or. fr

Poprawka 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie dobrej jakości zatrudnienia i 
mobilności pracowników;

Or. en

Poprawka 496
Michael Theurer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) wspieranie zatrudnienia, zakładania 
działalności gospodarczej i mobilności 
pracowników;

Or. de

Poprawka 497
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

(8) promowanie przedsiębiorczości i 
wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników;

Or. pt
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Uzasadnienie

Przedsiębiorczość jest jedną z nowych form obniżania wysokich wskaźników bezrobocia 
występującego na szczeblu europejskim, tym bardziej, że kolejne fundusze strukturalne 
uwzględnią tę kwestię jako strategiczną dla przyszłości UE. Oprócz tego znajdą się w nich 
działania zachęcające do tworzenia spółek spin-off z uczelniami i do tworzenia nowych, 
wysoko kwalifikowanych przedsiębiorstw.

Poprawka 498
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i zwalczanie 
dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem;

9) wspieranie włączenia społecznego, 
inwestowanie w gospodarkę społeczną i 
walka o eliminację ubóstwa oraz 
propagowanie powszechnego dostępu do 
opieki i służby zdrowia;

Or. fr

Poprawka 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego oraz 
walka z ubóstwem i dyskryminacją;

Or. en

Poprawka 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i zwalczanie 
dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 502
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem;

(9) wspieranie włączenia społecznego, 
uwzględniania aspektu płci i dostępności 
oraz walka z ubóstwem;

Or. en
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Poprawka 503
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) inwestowanie w edukację, szkolenie 
zawodowe, umiejętności, kształcenie i
doskonalenie zawodowe oraz uczenie się 
przez całe życie;

Or. en

Poprawka 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 507
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej w celu 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego zgodnie z zaleceniami 
agendy terytorialnej Unii Europejskiej na 
rok 2020.

Or. ro

Poprawka 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 

11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego, skuteczności 
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administracji publicznej. administracji publicznej i mechanizmów 
umożliwiających zapewnienie ciągłości 
terytorialnej na obszarach najbardziej 
odizolowanych.

Or. fr

Poprawka 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) Wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności oraz 
udziału administracji publicznej, a także 
wspieranie rozwijania potencjału 
partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, władz lokalnych i 
regionalnych i innych zainteresowanych 
podmiotów, zwłaszcza partnerów, o 
których mowa w art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr [rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów].

Or. en

Poprawka 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej oraz pozostałych 
podmiotów biorących udział w procesach.

Or. xm
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Uzasadnienie

Wsparcie finansowe dla zwiększenia zdolności wszystkich partnerów, a nie tylko władz 
publicznych i organów administracyjnych, zapewni wdrożenie artykułu 5 wnioskowanego 
rozporządzenia, jak również owocne uczestnictwo partnerów, pozwalając tym samym na 
optymalizację wykorzystania środków.

Poprawka 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i potencjału partnerów 
oraz skuteczności administracji publicznej.

Or. en

Poprawka 512
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej; wyznaczenie 
strategicznych kierunków rozwoju 
terytorialnego w ramach strategii 
„Europa 2020” na wszystkich szczeblach 
rządów na podstawie unijnej agendy 
terytorialnej.

Or. it

Poprawka 513
Catherine Bearder
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej.

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

Or. en

Poprawka 514
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 1 – punkt 11 – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) promowanie gospodarki społecznej

Or. en

Poprawka 515
László Surján

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) ograniczenia rozbieżności 
wewnątrzregionalnych, które prowadzą do 
napięć uwarunkowanych ubóstwem, a 
także napięć społecznych lub napięć 
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między poszczególnymi grupami 
etnicznymi

Or. en

Poprawka 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) promowanie wszystkich form 
działalności sektora turystyki;

Or. it

Poprawka 517
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych i określane w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.

Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych 
ram strategicznych i określane w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy. Priorytety inwestycyjne uznaje 
się za podcele, które w bardziej 
szczegółowy sposób określają obszary, 
których rozwój jest konieczny, lecz które 
zapewniają dostateczną swobodę dążenia 
do osiągnięcia postępów zgodnie z 
faktycznymi potrzebami różnych rodzajów 
obszarów.

Or. en
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Poprawka 518
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
funduszu objętego zakresem wspólnych
ram strategicznych i określane w 
przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy.

Cele tematyczne są przekładane na 
priorytety specyficzne dla każdego 
funduszu objętego zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów i określane w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
uwzględnienia w tych działaniach 
perspektywy płci oraz równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn w ramach wszystkich 
priorytetów tematycznych oraz na 
wszystkich etapach przygotowania, 
programowania, realizacji, 
monitorowania i oceny programów.

Or. en

Poprawka 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Mając na celu promowanie harmonijnego, 
wyrównanego i zrównoważonego rozwoju 
społecznego Unii oraz mając na celu 
osiągnięcie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, wspólne ramy 
strategiczne umożliwiają koordynację i 
zapewnienie równowagi między 
priorytetami inwestycyjnymi a celami 
tematycznymi określonymi w art. 9.

Or. en
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Poprawka 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) dla każdego celu tematycznego –
niewyczerpujący wykaz zalecanych 
działań funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych;

Or. en

Poprawka 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybołówstwa, jak również obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 
i 349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

skreślona

Or. es

Poprawka 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
podmiejskich, wiejskich, przybrzeżnych i 
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rybołówstwa, jak również obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 i 
349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

obszarów rybołówstwa, jak również 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 174 i 349 Traktatu –
tymi wyzwaniami należy zająć się w 
ramach funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów;

Or. en

Uzasadnienie

W swojej rezolucji z dnia 5 lipca 2011 r. dotyczącej piątego sprawozdania Komisji w sprawie 
polityki spójności oraz strategii na rzecz polityki spójności po roku 2013 r. Parlament 
Europejski podkreślił, że większe centra miejskie stoją przed szczególnymi wyzwaniami w 
związku ze złożonością ich zadań społecznych, gospodarczych i środowiskowych, oraz uznał 
w tym kontekście endogenny potencjał obszarów wiejskich i podmiejskich w zakresie rozwoju, 
mimo że obszary te nie są położone jedynie wokół aglomeracji i dużych miast. 

Poprawka 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybołówstwa, jak również obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 i 
349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

(b) najważniejsze wyzwania gospodarcze, 
społeczne, ekologiczne i terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybołówstwa, jak również obszarów o
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 i 
349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

Or. fr

Poprawka 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybołówstwa, jak również obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 i 
349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybołówstwa oraz obszarów dziedzictwa 
historycznego i kulturowego, jak również 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 174 i 349 Traktatu –
tymi wyzwaniami należy zająć się w 
ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

Or. en

Poprawka 527
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych i obszarów 
rybołówstwa, jak również obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 174 i 
349 Traktatu – tymi wyzwaniami należy 
zająć się w ramach funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

(b) najważniejsze wyzwania terytorialne w 
odniesieniu do obszarów miejskich, 
wiejskich, przybrzeżnych, górskich i 
obszarów rybołówstwa, jak również 
obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 174 i 349 Traktatu –
tymi wyzwaniami należy zająć się w 
ramach funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

Or. de

Uzasadnienie

Obszary górskie stoją przed szczególnymi wyzwaniami przyrodniczymi. Na obszarach tych 
występują różnorodne problemy, np. emigracja i niekorzystna sytuacja gospodarcza. 
Stosowne jest w związku z tym odrębne wskazanie tych regionów.
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Poprawka 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

skreślona

Or. es

Poprawka 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną, regionalną strategię 
integracyjną na rzecz regionów 
wchodzących w zakres art. 349 i strategię 
na rzecz basenów morskich;

Or. fr

Poprawka 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – ustęp 1 – litera (d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, biorąc pod uwagę 
strategię makroregionalną i strategię na 
rzecz basenów morskich;

Or. en

Poprawka 531
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(d) priorytetowe obszary działań w 
zakresie współpracy dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strukturalnych, biorąc pod uwagę 
strategię makroregionalną, strategię 
metropolitalną i strategię na rzecz 
basenów morskich, jeżeli państwa 
członkowskie i regiony uczestniczą w 
realizacji takich strategii;

Or. de

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić stale rosnące znaczenie regionów metropolitalnych jako miejskiej, 
regionalnej i transgranicznej formy rozwoju regionalnego i współpracy regionalnej.

Poprawka 532
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy dla każdego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strukturalnych, w stosownych 
przypadkach, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

d) priorytetowe obszary działań w zakresie 
współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej dla 
każdego z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strukturalnych, w 
stosownych przypadkach, biorąc pod 
uwagę strategię makroregionalną i strategię 
na rzecz basenów morskich;

Or. it

Poprawka 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych z 
krajowymi programami reform i innymi 
odpowiednimi strategiami.

Or. en

Poprawka 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(f) mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych z 
krajowymi programami reformy.

Or. es

Poprawka 536
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych z 
zaleceniami dla poszczególnych państw 

(f) mechanizmy mające na celu 
zapewnienie spójności i zgodności 
programowania funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strukturalnych z 
zaleceniami dla poszczególnych państw 



AM\903901PL.doc 45/176 PE491.052v01-00

PL

przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu i odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu.

przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu i odpowiednimi zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu, w tym, odtąd, mechanizmy 
mające na celu uczynienie posiadania 
odpowiednich kompetencji w zakresie 
zarządzania projektami i programami 
obowiązkowym warunkiem zatrudnienia 
w instytucjach zarządzających i w 
instytucjach pośredniczących.

Or. en

Poprawka 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Wspólne ramy strategiczne stanowią element o zasadniczym znaczeniu. Należy zatem 
przyjmować je zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, a nie w drodze aktu 
delegowanego.

Poprawka 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie i przegląd Przyjęcie

Or. en

Poprawka 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Poprawka 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wspólne ramy strategiczne przedstawiono
w załączniku [X].

Or. en

Poprawka 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przedstawia w dodatkowym 
załączniku propozycję wspólnych ram 
strategicznych w ciągu 3 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja jest upoważniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 142 
dotyczącego wspólnych ram strategicznych 
w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja może 
przedłożyć wniosek w sprawie przeglądu 
wspólnych ram strategicznych, albo też 
Parlament Europejski i Rada mogą
zwrócić się do Komisji o przedłożenie 
takiego wniosku.

Or. en
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Poprawka 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Komisja dokonuje 
przeglądu załącznika i przedstawia go 
Parlamentowi i Radzie zgodnie z 
procedurą współdecyzji.

Or. fr

Poprawka 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku poważnych zmian w unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu lub konieczności 
zmodyfikowania jej priorytetów w celu 
dostosowania do poważnych zmian w 
sytuacji gospodarczej lub społecznej w 
Unii Europejskiej, Komisja proponuje 
dokonanie przeglądu wspólnych ram 
strategicznych.

Or. es

Poprawka 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie 
proponują, w razie potrzeby, zmiany do 
swoich umów partnerskich i programów w 
celu zapewnienia ich spójności ze 
zmienionymi wspólnymi ramami 
strategicznymi.

skreślony

Or. es

Poprawka 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie 
proponują, w razie potrzeby, zmiany do 
swoich umów partnerskich i programów w 
celu zapewnienia ich spójności ze 
zmienionymi wspólnymi ramami 
strategicznymi.

skreślony

Or. en

Poprawka 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 12 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie 
proponują, w razie potrzeby, zmiany do 
swoich umów partnerskich i programów w 
celu zapewnienia ich spójności ze 
zmienionymi wspólnymi ramami 
strategicznymi.

W terminie 6 miesięcy od przyjęcia 
zmienionych wspólnych ram 
strategicznych państwa członkowskie oraz 
samorządy regionalne i lokalne, zgodnie z 
art. 4 ust. 4, proponują, w razie potrzeby, 
zmiany do swoich umów partnerskich i 
programów.

Or. fr

Poprawka 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Wytyczne dla beneficjentów

1. Komisja przygotowuje szczegółowe 
praktyczne wytyczne dotyczące 
skutecznego dostępu do funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów oraz wykorzystania 
tych funduszy, a także wytyczne dotyczące 
wykorzystania komplementarności z 
innymi instrumentami odpowiednich 
unijnych strategii politycznych.
2. Wytyczne te należy sporządzić 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. 
oraz powinny one umożliwiać 
przeprowadzenie w ramach każdego celu 
tematycznego przeglądu odpowiednich 
instrumentów dostępnych na szczeblu UE, 
a także powinny być uzupełnione 
szczegółowymi źródłami informacji, 
przykładami dobrych praktyk w zakresie 
łączenia dostępnych instrumentów 
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finansowania w ramach różnych 
obszarów polityki, opisem właściwych 
organów i podmiotów zaangażowanych w 
zarządzanie poszczególnymi 
instrumentami oraz listą kontrolą 
potencjalnych beneficjentów w celu 
określenia najlepszych zasobów 
finansowania.
3. Wytyczne te są udostępniane na 
stronach internetowych odpowiednich 
Dyrekcji Generalnych Komisji. Komisja i 
instytucje zarządzające działające zgodnie 
z art. 105, we współpracy z Komitetem 
Regionów, zapewniają rozpowszechnienie 
tych wytycznych wśród potencjalnych 
beneficjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyka pokazuje, że beneficjenci mają trudności z wyborem najwłaściwszych instrumentów 
finansowania swoich konkretnych projektów. Celem tej poprawki jest ułatwienie dostępu do 
zintegrowanego finansowania.

Poprawka 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje, w porozumieniu z własnymi 
organami lokalnymi i regionalnymi,
umowę partnerską na okres od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W państwach członkowskich, w których 
na podstawie przepisów krajowych lub 
zarządzeń administracyjnych przyznaje się 
organom regionalnym i lokalnym rolę 
podmiotów zarządzających programami 
operacyjnymi, organy te uczestniczą w 
pełni w sporządzaniu umowy partnerskiej.
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Or. it

Uzasadnienie

Organy regionalne i lokalne powinny uczestniczyć w partnerstwie na równi z państwami 
członkowskimi.

Poprawka 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie 
przygotowuje, zgodnie z art. 5, umowę 
partnerską na okres od dnia 1 stycznia 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en

Poprawka 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Umowa partnerska jest sporządzana na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Or. it

Poprawka 554
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie, na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie z instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa,
przygotowuje umowę partnerską na okres 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Or. pt

Poprawka 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W państwach członkowskich, w 
których zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym lub przepisami 
administracyjnymi regiony i organy 
lokalne są zaangażowane w realizację 
programów operacyjnych, są one również 
w pełni zaangażowane w sporządzanie 
umowy partnerskiej.

Or. en

Poprawka 556
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa partnerska jest sporządzana
przez państwa członkowskie we 
współpracy z partnerami, o których mowa 

2. W tych państwach członkowskich, w 
których na mocy przepisów prawa 
krajowego czy przepisów 
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w art. 5. Umowa partnerska jest 
przygotowywana w dialogu z Komisją.

administracyjnych regiony i organy 
lokalne zarządzają programami 
operacyjnymi, powinny one w pełni 
uczestniczyć w przygotowaniu umowy 
partnerskiej.

Or. pt

Poprawka 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W państwach członkowskich, w których 
organy publiczne pełnią funkcję 
podmiotów odpowiedzialnych za programy 
operacyjne, uczestniczą w pełni w 
sporządzaniu umowy partnerskiej.

Or. it
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Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne zaangażowanie władz regionalnych w przygotowanie umów 
partnerskich, ponieważ współfinansują i wdrażania politykę spójności.

Poprawka 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Umowa partnerska jest sporządzana 
przez państwa członkowskie, na 
wszystkich etapach jej przygotowywania,
w ścisłej współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 5. Umowa partnerska 
jest przygotowywana w dialogu z Komisją.

Or. en

Poprawka 560
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 561
Jens Nilsson



AM\903901PL.doc 57/176 PE491.052v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Umowa partnerska obejmuje całe 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych w danym 
państwie członkowskim.

3. Umowa partnerska obejmuje całe 
wsparcie z funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 562
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa partnerska jest poddawana 
konsultacjom społecznym przed 
przedłożeniem jej Komisji.

Or. en

Poprawka 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu 
3 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych.

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu 
6 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 564
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu 
3 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych.

4. Każde państwo członkowskie przekazuje 
swoją umowę partnerską Komisji w ciągu 
6 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram 
strategicznych.

Or. it

Poprawka 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Umowa grupy państw członkowskich o 
utworzeniu makroregionalnego funduszu 
rozwoju podlega takim samym przepisom 
jak umowa partnerska.

Or. sk

Uzasadnienie

Dostosowanie do zatwierdzonych strategii makroregionalnych.

Poprawka 566
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa partnerska określa: Treści dotyczące zarówno umowy 
partnerskiej, jak i programów 
operacyjnych powinno się określać na 
najwłaściwszym poziomie, z 
uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności. Umowa partnerska 
określa:

Or. en

Poprawka 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) rozwiązania zapewniające zgodność z 
unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w 
tym:

(a) rozwiązania wspierające zmniejszenie 
dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania 
regionów najmniej uprzywilejowanych, w 
tym:

Or. en

Poprawka 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) analizę rozbieżności i potrzeb 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych i kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych oraz celów określonych w 
zaleceniach dla poszczególnych państw 

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

Or. fr

Poprawka 569
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) analizę rozbieżności i potrzeb 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych i kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych oraz celów określonych w 
zaleceniach dla poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu i w odpowiednich zaleceniach 
Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu, a także art. 349 TFUE oraz 
zaleceń Rady z 2011 r. w sprawie 
regionów najbardziej oddalonych;

Or. pt

Poprawka 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) analizę rozbieżności i potrzeb 
rozwojowych w odniesieniu do celów 
tematycznych i kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych oraz celów określonych w 

(i) analizę rozbieżności i zrównoważonych
potrzeb rozwojowych w odniesieniu do 
celów tematycznych, horyzontalnych 
zasad określonych w art. 6, 7 i 8 
niniejszego rozporządzenia oraz 
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zaleceniach dla poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu i w odpowiednich zaleceniach 
Rady przyjętych na podstawie art. 148 ust. 
4 Traktatu;

zalecanych kluczowych działań 
określonych we wspólnych ramach 
strategicznych, z uwzględnieniem celów 
określonych w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu i w 
odpowiednich zaleceniach Rady przyjętych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu;

Or. en

Poprawka 571
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Należałoby szczegółowo określić, że umowy partnerskie powinny uwzględniać potrzeby 
rozwojowe danego kraju i wszystkich regionów, tak aby wiadomo było, jakie są rzeczywiste 
problemy występujące w danym regionie i w jaki sposób fundusze strukturalne mogą się 
przyczynić do ich rozwiązania. Byłoby korzystne przeprowadzenie wiarygodnej analizy 
każdego z regionów, aby lepiej i skuteczniej przydzielać fundusze strukturalne.

Poprawka 572
Richard Seeber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 574
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest konieczne, aby elementy, które już zostały przekazane lub wynegocjowane w ramach 
programów operacyjnych, były ponownie ujęte w umowie partnerskiej. Przedmiotowy przepis 
wydaje się zbędny i nie prowadzi do uproszczenia. Ponadto państwa członkowskie nie mogą 
podejmować zobowiązań, które zostały uprzednio podjęte na szczeblu regionalnym lub 
lokalnym.

Poprawka 575
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 576
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zwięzłą analizę ocen ex ante 
programów, uzasadniającą wybór celów 
tematycznych i orientacyjne alokacje z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych; tematyczne cele mogą 
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się od siebie różnić w poszczególnych 
regionach i w związku z tym po ich 
ustaleniu należy wziąć pod uwagę 
potrzeby zidentyfikowane w każdym 
regionie;

Or. ro

Poprawka 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zwięzłą analizę ocen ex ante
programów, uzasadniającą wybór celów 
tematycznych i orientacyjne alokacje z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych; cele tematyczne mogą 
się między sobą różnić w zależności od 
regionu oraz wynikają z określonych 
potrzeb poszczególnych regionów.

Or. en

Poprawka 578
Herbert Dorfmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Uzasadnienie

Umowa partnerska musi być dokumentem programowym, w którym wyznacza się ramy 
ogólnych zasad dotyczących kolejnego procesu programowania i ustanawia się te zasady. 
Uzasadnienie decyzji programowych powinno być przedstawiane w programach, a nie na 
wcześniejszym etapie.

Poprawka 579
Catherine Bearder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zwięzłą analizę ocen ex ante
programów, uzasadniającą wybór celów 
tematycznych i orientacyjne alokacje z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych. Takie cele tematyczne 
mogą się różnić w zależności od programu 
operacyjnego;

Or. en

Poprawka 580
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Nie jest konieczne, aby elementy, które już zostały przekazane lub wynegocjowane w ramach 
programów operacyjnych, były ponownie ujęte w umowie partnerskiej. Przedmiotowy przepis 
wydaje się zbędny i nie prowadzi do uproszczenia. Ponadto państwa członkowskie nie mogą 
podejmować zobowiązań, które zostały uprzednio podjęte na szczeblu regionalnym lub 
lokalnym.

Poprawka 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 583
Catherine Bearder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 584
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iv) orientacyjną alokację wsparcia 
unijnego według celów tematycznych na 
poziomie krajowym dla każdego z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych;

Or. en
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Poprawka 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) potencjalną kwotę wsparcia 
przewidzianą na działania uzupełniające 
finansowane z funduszy innych niż 
fundusze objęte zakresem wspólnych ram 
strategicznych, które to fundusze 
umożliwiają tego rodzaju współpracę, 
takie jak wspólne finansowanie 
zintegrowanych projektów w dziedzinie 
środowiska i klimatu; w odniesieniu do 
umów partnerskich, które dotyczą 
realizacji celów tematycznych związanych 
ze środowiskiem lub klimatem, państwa 
członkowskie zapewniają, że priorytetowo 
będzie traktowane finansowanie tych 
działań, które uzupełniają zintegrowane 
projekty w tych dziedzinach;

Or. en

Uzasadnienie

„Projekty zintegrowane” w ramach programu LIFE są narzędziem służącym uwzględnieniu 
środowiska i klimatu. Mogą one w znaczący sposób przyczynić się do skutecznego 
wykorzystania funduszy, spójnego wdrożenia najważniejszych przepisów dotyczących 
środowiska oraz zwiększenia zdolności wykorzystania finansowania działań na rzecz 
środowiska i klimatu w ramach polityki spójności i polityki rolnej. Aby potencjalne działania 
uzupełniające finansowane z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych 
można było prowadzić w praktyce, należy je określić na wczesnym etapie.

Poprawka 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 
stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 14 ust. 1 lit. (aa) (nowa).

Poprawka 587
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 
stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie strategii makroregionalnych w umowach partnerskich ma zasadnicze 
znaczenie dla wzmocnienia ich wymiaru strategicznego.

Poprawka 588
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę strategię 
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stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

makroregionalną, strategię metropolitalną
i strategię na rzecz basenów morskich, 
jeżeli państwa członkowskie i regiony 
uczestniczą w realizacji takich strategii;

Or. de

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić stale rosnące znaczenie regionów metropolitalnych jako miejskiej, 
regionalnej i transgranicznej formy rozwoju regionalnego i współpracy regionalnej.

Poprawka 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 
stosownych przypadkach, strategię
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 
stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną, regionalną strategię 
integracyjną na rzecz regionów 
wchodzących w zakres art. 349 i strategię 
na rzecz basenów morskich w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie lub regiony 
określiły tego rodzaju strategię bądź 
uczestniczą w jej realizacji;

Or. fr

Poprawka 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę, w 

(v) główne obszary priorytetowe 
współpracy, biorąc pod uwagę strategię 
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stosownych przypadkach, strategię 
makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

makroregionalną i strategię na rzecz 
basenów morskich;

Or. en

Poprawka 591
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) wykaz programów w ramach EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności, z wyjątkiem 
programów objętych celem „Europejska 
współpraca terytorialna” oraz programów 
w ramach EFRROW i EFMR, wraz 
z odpowiednią orientacyjną alokacją 
według funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz według 
roku;

(vii) wykaz programów w ramach EFRR, 
EFS i Funduszu Spójności oraz w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna” 
z wyjątkiem programów w ramach 
EFRROW i EFMR, wraz z odpowiednią 
orientacyjną alokacją według funduszu 
objętego zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz według roku;

Or. fr

Poprawka 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a) – podpunkt (viia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viia) warunki zapewnienia koordynacji 
między programami, o których mowa w 
art. 14 litera a) podpunkt (i), a 
programami objętymi celem „Europejska 
współpraca terytorialna”.

Or. fr
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Uzasadnienie

Konieczne jest zwiększenie koordynacji między programami operacyjnymi objętymi różnymi 
celami polityki spójności a programami w ramach europejskiej współpracy terytorialnej w 
celu wzmocnienia planowania strategicznego w odniesieniu do tych drugich.

Poprawka 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) rozwiązania zapewniające zgodność 
ze strategiami makroregionalnymi i 
strategiami na rzecz basenów morskich, 
jeżeli państwa członkowskie i regiony 
biorą udział w realizacji takich strategii, 
co ma służyć zapewnieniu przydziału 
dostatecznych środków z funduszy na 
realizację wspomnianych strategii;

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze powinny być ściśle skoordynowane ze strategiami makroregionalnymi i strategiami 
na rzecz basenów morskich, co ma służyć zapewnieniu przydziału dostatecznych środków z 
tych funduszy na realizację wspomnianych strategii.

Poprawka 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zintegrowane podejście do rozwoju 
terytorialnego wspieranego z funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 

(b) zintegrowane podejście do 
zrównoważonego rozwoju terytorialnego 
wspieranego z funduszy objętych zakresem 
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strategicznych, określające: wspólnych ram strategicznych, określające:

Or. en

Poprawka 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) mechanizmy na poziomie krajowym i 
regionalnym zapewniające koordynację 
między funduszami objętymi zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz innymi 
unijnymi i krajowymi instrumentami 
finansowania, zwłaszcza jeśli umożliwiają 
one zorganizowaną współpracę, na 
przykład w ramach programu LIFE, a 
także EBI;

Or. en

Uzasadnienie

„Projekty zintegrowane” w ramach programu LIFE są narzędziem służącym uwzględnieniu 
środowiska i klimatu. Mogą one w znaczący sposób przyczynić się do skutecznego 
wykorzystania funduszy, spójnego wdrożenia najważniejszych przepisów dotyczących 
środowiska oraz zwiększenia zdolności wykorzystania finansowania działań na rzecz 
środowiska i klimatu w ramach polityki spójności i polityki rolnej. Aby potencjalne działania 
uzupełniające finansowane z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych 
można było prowadzić w praktyce, należy je określić na wczesnym etapie.

Poprawka 596
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wieloregionalnym i regionalnym 
zapewniające koordynację między 
funduszami objętymi zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami finansowania, a 
także EBI;

Or. fr

Poprawka 597
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na rozwój terytorialny obszarów 
miejskich, podmiejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
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uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

Or. en

Uzasadnienie

Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego wspieranego w ramach funduszy objętych 
zakresem rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów ma kluczowe znaczenie na 
obszarach podmiejskich, w przypadku których występuje ryzyko, że nie będą miały one 
dostępu nie tylko do środków przeznaczonych na obszary miejskie, lecz także do środków 
przeznaczonych na obszary wiejskie. „Nowa rzeczywistość miejska charakteryzuje się 
rozwojem obszarów podmiejskich. Oczywiste jest, że obszary podmiejskie nie są jedynie 
peryferiami; raczej są one nowym i odrębnym rodzajem obszaru wielofunkcyjnego.”

Poprawka 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o 
której mowa w art. 8 rozporządzenia w 
sprawie EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na rozwój terytorialny obszarów 
miejskich, wiejskich, nadbrzeżnych i 
obszarów rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 28, 
29 i 99, wraz z wykazem kryteriów 
wyznaczania funkcjonalnych obszarów 
miejskich;
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Or. en

Poprawka 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych, górskich, transgranicznych
i obszarów rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 28, 
29 i 99, a także, w stosownych 
przypadkach, wykaz miast mających 
uczestniczyć w platformie na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

Or. fr

Poprawka 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, 
podmiejskich, wiejskich, nadbrzeżnych i 
obszarów rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
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których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o 
której mowa w art. 8 rozporządzenia w 
sprawie EFRR;

terytorialnych, o których mowa w art. 28, 
29 i 99, a także, w stosownych 
przypadkach, wykaz kryteriów 
wyznaczania obszarów miejskich i 
podmiejskich;

Or. fr

Poprawka 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny różnych rodzajów obszarów, w 
tym obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

Or. en

Poprawka 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o 
której mowa w art. 8 rozporządzenia w 
sprawie EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na 
zrównoważony rozwój terytorialny 
obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99;

Or. en

Poprawka 604
Rosa Estaràs Ferragut

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, 
okołomiejskich, wiejskich, nadbrzeżnych 
i obszarów rybołówstwa oraz obszarów 
o szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 28, 
29 i 99, a także, w stosownych 
przypadkach, orientacyjny wykaz miast 
mogących uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

Or. es
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Poprawka 605
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o 
której mowa w art. 8 rozporządzenia w 
sprawie EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie, w istotnej skali terytorialnej,
zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych takich 
jak łańcuchy górskie, wyspy lub obszary o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99;

Or. en

Poprawka 606
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych, górskich i obszarów 
rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 28, 
29 i 99, a także, w stosownych 
przypadkach, wykaz miast mających 
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rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

uczestniczyć w platformie na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

Or. de

Uzasadnienie

Obszary górskie stoją przed szczególnymi wyzwaniami przyrodniczymi. Na obszarach tych 
występują różnorodne problemy, np. emigracja i niekorzystna sytuacja gospodarcza. 
Stosowne jest w związku z tym odrębne wskazanie tych regionów.

Poprawka 607
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o 
której mowa w art. 8 rozporządzenia w 
sprawie EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie, w istotnej skali terytorialnej, 
zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych takich 
jak łańcuchy górskie, wyspy lub obszary o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99;

Or. en

Poprawka 608
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o 
której mowa w art. 7 rozporządzenia w 
sprawie EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie na odpowiednim szczeblu 
terytorialnym zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, w tym 
masywów górskich, wysp i obszarów o 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99;

Or. fr

Poprawka 609
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o 
której mowa w art. 7 rozporządzenia w 
sprawie EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, 
podmiejskich, wiejskich, nadbrzeżnych i 
obszarów rybołówstwa oraz obszarów o 
szczególnych uwarunkowaniach 
terytorialnych, o których mowa w art. 28, 
29 i 99;

Or. fr
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Uzasadnienie

Zastosowanie zintegrowanego podejścia do wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych jest podstawową sprawą na obszarach podmiejskich, które w 
przeciwnym wypadku zostałyby pozbawione nie tylko funduszy przeznaczonych dla obszarów 
wiejskich, lecz także finansowania przeznaczonego dla miast, podczas gdy obszary 
podmiejskie są coraz liczniejsze w UE.

Poprawka 610
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych 
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, wykaz miast 
mających uczestniczyć w platformie na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich, o której 
mowa w art. 8 rozporządzenia w sprawie 
EFRR;

(ii) rozwiązania mające na celu 
zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wykorzystania funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych na rozwój 
terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, 
nadbrzeżnych i obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o szczególnych
uwarunkowaniach terytorialnych, o 
których mowa w art. 28, 29 i 99, a także, w 
stosownych przypadkach, orientacyjny
wykaz miast mających uczestniczyć w 
platformie na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich, o której mowa w art. 8 
rozporządzenia w sprawie EFRR;

Or. en

Poprawka 611
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (b) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) główne obszary priorytetowe 
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współpracy, biorąc pod uwagę, 
w stosownych przypadkach, strategie 
makroregionalne i strategie na rzecz 
basenów morskich;

Or. en

Poprawka 612
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

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

zmarginalizowanych społeczności i 
obszarów geograficznych dotkniętych 
problemami demograficznymi, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

Or. fr

Poprawka 614
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych poważnymi i trwałymi 
niekorzystnymi warunkami 
przyrodniczymi lub demograficznymi, o 
których mowa w art. 174 Traktatu,
ubóstwem lub grup docelowych 
najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub 
wykluczeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmarginalizowanych 
społeczności, w stosownych przypadkach, 
w tym orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

Or. fr

Poprawka 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. xm

Uzasadnienie

Uwzględnienie kobiet i osób niepełnosprawnych zwiększa zakres ustępu przy jednoczesnym 
zachowaniu spójności z innymi postanowieniami rozporządzenia. Wyrażenie „w stosownych 
przypadkach” należy usunąć, gdyż jest mylące i może prowadzić do błędnych interpretacji na 
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szczeblu krajowym. Wskazania dotyczące alokacji finansowej są potrzebne do śledzenia 
inwestycji i ich wpływu na konkretne grupy docelowe.

Poprawka 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 618
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych poważnymi i trwałymi 
trudnościami naturalnymi lub 
demograficznymi, o których mowa w art. 
174 Traktatu, ubóstwem lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
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stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

Or. en

Poprawka 619
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) zintegrowane podejście mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb 
obszarów geograficznych najbardziej 
dotkniętych poważnymi i trwałymi 
trudnościami naturalnymi lub 
demograficznymi, o których mowa w art. 
174 Traktatu, lub ubóstwem, lub grup 
docelowych najbardziej zagrożonych 
dyskryminacją lub wykluczeniem, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zmarginalizowanych społeczności, w 
stosownych przypadkach, w tym 
orientacyjną alokację finansową dla 
właściwego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych;

Or. en

Uzasadnienie

W przyszłości wszystkie regiony europejskie zostaną zaangażowane w realizację strategii UE.

Poprawka 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de
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Poprawka 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) sposób, w jaki fundusze objęte 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
przyczynią się do realizacji 
zintegrowanych krajowych strategii 
przeciwdziałania ubóstwu, szczegółowo 
określonych w krajowych programach 
reform wspierających włączenie 
wszystkich grup doświadczających 
ubóstwa i wykluczenia społecznego lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w oparciu o krajowe raporty 
społeczne;

Or. en

Poprawka 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 624
Richard Seeber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(i) skonsolidowaną tabelę celów 
pośrednich i końcowych, określonych w 
programach, wraz z metodyką i 
mechanizmami mającymi na celu 
zapewnienie spójności między różnymi 
programami i funduszami objętymi 
zakresem wspólnych ram strategicznych;

Or. en

Poprawka 625
Herbert Dorfmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) zwięzłą ocenę spełnienia uwarunkowań 
ex ante istotnych na szczeblu krajowym 
oraz, w przypadku niespełnienia 
uwarunkowań ex ante, zestawienie działań, 
które należy podjąć, wykaz 
odpowiedzialnych organów oraz 
harmonogram realizacji tych działań;

Or. xm
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Uzasadnienie

Warunki wstępne wymagane od państw członkowskich muszą zostać sprawdzone i 
zagwarantowane na szczeblu państwa członkowskiego, a nie jednego regionu (jeżeli 
programowanie ma charakter regionalny).

Poprawka 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) działania mające na celu efektywną 
alokację środków z uwzględnieniem 
postępowania konkursowego;

Or. de

Poprawka 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iv) działania podjęte w celu wdrożenia 
podejścia do wielopoziomowego 
sprawowania rządów i zaangażowania 
partnerów, o których mowa w art. 5, oraz 
rola partnerów w przygotowywaniu 
umowy partnerskiej, a także sprawozdanie 
z postępu prac, określone w art. 46 
niniejszego rozporządzenia, i w 
przygotowywaniu, realizacji, ocenie i 
monitorowaniu programów, zgodnie z 
europejskim kodeksem postępowania, w 
tym wykaz zaangażowanych partnerów, 
opis sposobu ich wyboru i ich 
obowiązków, a także ich opinie na temat 
treści umowy partnerskiej i wdrożenia 
zasady partnerstwa;

Or. en

Poprawka 629
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iv) orientacyjny wykaz partnerów i 
działań podjętych przez państwo 
członkowskie i właściwe organy 
regionalne i lokalne, zgodnie z art. 4 ust. 4 
i art. 5, w celu zaangażowania tych
partnerów oraz ich rola w 
przygotowywaniu umowy partnerskiej, a 
także sprawozdanie z postępu prac, 
określone w art. 46 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en
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Poprawka 630
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 631
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iv) – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) terytorialną analizę najefektywniejszej 
skali obszaru funkcjonalnego (łańcuch 
górski, basen, dolina, połączenia między 
miastami itp.) w celu osiągnięcia 
wyznaczonych celów nawet za pomocą 
programów wieloregionalnych;

Or. en

Poprawka 632
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d) – podpunkt (iva) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) analizę terytorialną przeprowadzoną 
na odpowiednią skalę geograficzną, 
dotyczącą obszaru funkcjonalnego 
(masyw, basen, dolina, zrzeszenie gmin 
itp.) umożliwiającego najskuteczniejsze 
osiągnięcie wyznaczonych celów, także w 
ramach programów wieloregionalnych;

Or. fr

Poprawka 633
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) wprowadzenie obowiązkowego 
szkolenia w zakresie zarządzania 
projektami i programami dla 
pracowników zarówno instytucji 
zarządzających, jak i instytucji 
pośredniczących, jeśli ocena ex ante ich 
zdolności zarządzania projektami i 
programami wykaże braki;

Or. en

Poprawka 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iva) (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) określenie prawnych i 
administracyjnych przeszkód w realizacji 
partnerstwa w kontekście krajowym oraz 
działań mających na celu wyeliminowanie 
tych przeszkód;

Or. en

Poprawka 635
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) terytorialną analizę 
najefektywniejszej skali obszaru 
funkcjonalnego (łańcuch górski, basen, 
dolina, połączenia między miastami itp.) w 
celu osiągnięcia wyznaczonych celów 
nawet za pomocą programów 
wieloregionalnych;

Or. en

Poprawka 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (d) – podpunkt (ivb) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ivb) określenie istotnych partnerstw 
istniejących na szczeblu 
krajowym/regionalnym/lokalnym i 
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struktur wielopoziomowego sprawowaniu 
rządów, a także sposobów, w jaki są one 
uwzględniane;

Or. en

Poprawka 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera e) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ocenę potrzeby wzmocnienia 
potencjału administracyjnego władz i, w 
stosownych przypadkach, beneficjentów 
oraz działania, które należy podjąć w tym 
celu;

skreślony

Or. fr

Poprawka 638
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (e) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ocenę potrzeby wzmocnienia 
potencjału administracyjnego władz i, w 
stosownych przypadkach, beneficjentów 
oraz działania, które należy podjąć w tym 
celu;

skreślony

Or. en

Poprawka 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (e) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) ocenę potrzeby wzmocnienia potencjału 
administracyjnego władz i, w stosownych 
przypadkach, beneficjentów oraz działania, 
które należy podjąć w tym celu;

(i) ocenę potrzeby wzmocnienia potencjału 
administracyjnego władz, beneficjentów i 
partnerów, o których mowa w art. 5 
niniejszego rozporządzenia, oraz działania, 
które należy podjąć w tym celu;

Or. en

Poprawka 640
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (e) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) krótki opis planowanych działań i 
odpowiadających im celów w programach 
dla zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych beneficjentów;

skreślony

Or. en

Poprawka 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera (e) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ocenę istniejących systemów 
elektronicznej wymiany danych oraz 
planowanych działań, dzięki którym 
wszelka wymiana informacji między 
beneficjentami a organami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie 
programami operacyjnymi i ich kontrolę 

(iii) ocenę istniejących systemów 
elektronicznej wymiany danych oraz 
planowanych działań, dzięki którym 
wszelka wymiana informacji między 
beneficjentami a organami 
odpowiedzialnymi za zarządzanie 
programami operacyjnymi i ich kontrolę 
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odbywa się wyłącznie w drodze 
elektronicznej wymiany danych.

odbywa się najlepiej w drodze 
elektronicznej wymiany danych.

Or. es

Poprawka 642
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 14 – ustęp 1 – litera (e) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) ocenę ex ante zdolności zarządzania 
projektami i programami w odniesieniu 
do tych departamentów zatrudnienia w 
rządach krajowych, regionalnych i 
lokalnych, które będą konsygnatariuszami 
umów partnerskich, w celu ustalenia, czy 
nadają się one do tych celów pod 
względem zdolności administracyjnych.

Or. en

Poprawka 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ocenia zgodność umowy 
partnerskiej z niniejszym rozporządzeniem, 
z krajowymi programami reformy, biorąc 
pod uwagę oceny ex ante programów, i 
przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech 
miesięcy od daty przedłożenia umowy 
partnerskiej. Państwo członkowskie 
dostarcza wszelkich koniecznych 
dodatkowych informacji oraz, w 
stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy partnerskiej.
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w stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy partnerskiej.

Or. es

Uzasadnienie

W tej poprawce usuwamy odniesienia do konkretnych zaleceń dla krajów, ponieważ 
odniesienia te łączą politykę spójności z szeregiem celów, które wykraczają daleko poza 
konkretne cele tej polityki.

Poprawka 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ocenia zgodność umowy 
partnerskiej z niniejszym rozporządzeniem, 
ze wspólnymi ramami strategicznymi, 
biorąc pod uwagę oceny ex ante 
programów, i przedstawia swoje uwagi w 
ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia 
umowy partnerskiej. Państwo 
członkowskie dostarcza wszelkich 
koniecznych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, dokonuje 
przeglądu umowy partnerskiej.

Or. fr

Poprawka 645
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 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, w drodze aktów 2. Komisja, w drodze aktów 
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wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej 
nie później niż sześć miesięcy po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalający sposób uwzględnione. 
Umowa partnerska nie wchodzi w życie 
przed dniem 1 stycznia 2014 r.

wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej 
nie później niż sześć miesięcy po jej 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalający sposób uwzględnione. W 
przyjętej decyzji w sprawie zatwierdzenia 
umowy partnerskiej Komisja przedstawia 
wyjaśnienia dotyczące rzeczywistego 
zaangażowania systemu regionalnych 
autonomii terytorialnych, których władze 
wzywa się do zawarcia umowy 
partnerskiej, zgodnie z systemem 
instytucjonalnym każdego państwa 
członkowskiego. Umowa partnerska nie 
wchodzi w życie przed dniem 1 stycznia 
2014 r.

Or. it

Uzasadnienie

Organy regionalne i lokalne powinny uczestniczyć w partnerstwie na równi z państwami 
członkowskimi.

Poprawka 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli państwo członkowskie proponuje 
wprowadzenie zmiany do umowy 
partnerskiej, Komisja przeprowadza ocenę 
zgodnie z ust. 1 oraz, w stosownych 
przypadkach, podejmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w sprawie 
zatwierdzenia zmiany w ciągu trzech 
miesięcy od jej przedłożenia przez państwo 
członkowskie.
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Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić odpowiednią pewność normatywną, aby uniknąć 
mylenia pierwotnej umowy partnerskiej ze zmienioną umową partnerską.

Poprawka 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli państwo członkowskie proponuje 
wprowadzenie zmiany do umowy 
partnerskiej, Komisja dopilnowuje, aby 
zmiana ta została zaproponowana w 
porozumieniu z samorządami 
regionalnymi i lokalnymi zgodnie z art. 4 
ust. 4, i przeprowadza ocenę zgodnie z ust. 
1 oraz, w stosownych przypadkach, 
podejmuje decyzję, w drodze aktów 
wykonawczych, w sprawie zatwierdzenia 
zmiany.

Or. fr

Poprawka 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli państwo członkowskie 
doświadcza tymczasowych trudności 
budżetowych lub poważnego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, Komisja może 
zwrócić się do tego państwa o ocenienie, 
czy poddanie przeglądowi i zmiana umowy 
partnerskiej jest stosowna i konieczna do 
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osiągnięcia celów i założeń unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz misji 
poszczególnych funduszy, zgodnie z ich 
celami traktatowymi.

Or. en

Poprawka 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu, przełożone na kontekst 
krajowy i regionalny w ramach krajowych 
programów reform i innych strategii.

Or. en

Poprawka 650
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 16 – ustęp 1



AM\903901PL.doc 103/176 PE491.052v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Zgodnie z zasadą pomocniczości 
instytucje zarządzające samodzielnie 
wybierają cele tematyczne i priorytety 
inwestycyjne, na których ma zostać 
skoncentrowane całkowite wsparcie Unii.

Or. it

Uzasadnienie

Wybór celów i priorytetów, na podstawie celów strategii „Europa 2020” przełożonych na 
cele lokalne, należy pozostawić instytucjom zarządzającym.

Poprawka 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
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wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

wartość dodaną przy jednoczesnej 
minimalizacji przyszłych kosztów 
zewnętrznych dla społeczeństwa 
europejskiego w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
odpowiednich zaleceniach dotyczących 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz w 
odpowiednich zaleceniach Rady przyjętych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, a 
także biorąc pod uwagę potrzeby krajowe i 
regionalne oraz horyzontalne zasady.

Or. en

Poprawka 652
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu. Grupowanie 
tematyczne powinno być jednak elastyczne 
i umożliwiać dostosowanie interwencji 
funduszy do potrzeb i specyfiki każdego 
państwa członkowskiego i każdego 
regionu.

Or. es
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Uzasadnienie

Grupowanie, jakie zaproponowała Komisja, powinno być elastyczne, aby dostosować 
interwencje funduszy do potrzeb każdego państwa i regionu, co pozwoli skuteczniej 
wykorzystywać zasoby.

Poprawka 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
szczegółowych zaleceniach, a także biorąc 
pod uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Or. es

Poprawka 654
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy 
oraz w pełnym porozumieniu z organami 
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wartość dodaną w odniesieniu do realizacji
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

regionalnymi, na działaniach 
przynoszących największą wartość dodaną 
w odniesieniu do realizacji unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, podejmując wyzwania 
określone w zaleceniach dotyczących 
poszczególnych państw przyjętych na 
podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz w 
odpowiednich zaleceniach Rady przyjętych 
na podstawie art. 148 ust. 4 Traktatu, a 
także biorąc pod uwagę potrzeby krajowe i 
regionalne.

Or. it

Poprawka 655
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
krajowych programach reform, a także 
biorąc pod uwagę, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, potrzeby krajowe i 
regionalne w odniesieniu do wyboru celów 
tematycznych i priorytetów 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 656
Monika Smolková, Anna Záborská
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych 
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby makroregionalne, krajowe 
i regionalne.

Or. sk

Uzasadnienie

Dostosowanie do zatwierdzonych strategii makroregionalnych.

Poprawka 657
Jan Březina

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
działaniach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Państwa członkowskie koncentrują 
wsparcie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, na 
interwencjach przynoszących największą 
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
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podejmując wyzwania określone w 
zaleceniach dotyczących poszczególnych
państw przyjętych na podstawie art. 121 
ust. 2 Traktatu oraz w odpowiednich 
zaleceniach Rady przyjętych na podstawie 
art. 148 ust. 4 Traktatu, a także biorąc pod 
uwagę potrzeby krajowe i regionalne.

skutecznie wykorzystując szczególny 
potencjał terytorialny z uwzględnieniem 
potrzeb krajowych i regionalnych, 
wspólnotowych ram strategicznych, 
wyzwań określonych w zaleceniach 
dotyczących poszczególnych państw 
przyjętych na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, przełożonych na kontekst 
krajowy i regionalny w ramach krajowych 
programów reform i innych strategii, oraz 
zaleceń Rady przyjętych na podstawie art. 
148 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe programy reform powinny pełnić funkcję punktu odniesienia dla dokumentów 
programowych, a nie dla zaleceń dotyczących poszczególnych państw.

Poprawka 658
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Uwarunkowania ex ante
1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy.
2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione.
3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie 
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podają w umowie partnerskiej zestawienie 
działań, które mają zostać podjęte na 
poziomie krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań 
nie później niż dwa lata po przyjęciu 
umowy partnerskiej lub do dnia 31 
grudnia 2016 r., zależnie od tego, która z 
tych dat jest wcześniejsza.
4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.
5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex 
ante w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante. 
Nieprzeprowadzenie działań 
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante w terminie 
określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.
6. Ustępy 1–5 nie mają zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”.

Or. en

Poprawka 659
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 

1. Uwarunkowania ex ante, które mają 
związek merytoryczny ze skutecznym 



PE491.052v01-00 110/176 AM\903901PL.doc

PL

wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy.

wdrożeniem funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych, określa się 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy.

Or. de

Poprawka 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Obowiązujące uwarunkowania ex ante 
stanowią warunek konieczny i powinny 
mieć bezpośredni wpływ na skuteczność i 
efektywność poszczególnych działań, które 
popiera się w określonym państwie 
członkowskim, aby osiągnąć priorytetowy 
cel Unii Europejskiej. Uwarunkowania ex 
ante nie powinny być stosowane jako 
narzędzie mające na celu osiągnięcie 
innych celów niż cele tej polityki.
Uwarunkowania ex ante określa się dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych w postaci 
zasad dotyczących poszczególnych 
funduszy, pod warunkiem że są niezbędne 
do zwiększenia skuteczności i 
efektywności tych funduszy.

Or. es

Poprawka 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione. Uwarunkowania ex 
ante mają zastosowanie jedynie w 
zakresie, w jakim są bezpośrednio 
związane z wdrażaniem funduszy.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwarunkowania ex ante umożliwią zwiększenie efektywności i absorpcji funduszy. Niemniej 
jednak nie powinny prowadzić do skomplikowania procedur w państwach członkowskich i 
organach zarządzających. Powinny zatem być bezpośrednio związane z inwestycjami w 
ramach polityki spójności.

Poprawka 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
uwarunkowania ex ante określone w 
odpowiednich przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy mają 
zastosowanie do konkretnych celów 
realizowanych w ramach priorytetów ich 
programów oraz czy mające zastosowanie 
uwarunkowania ex ante zostały spełnione.
Ocena jest ograniczona do kryteriów 
określonych w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy i może być 
proporcjonalna z uwzględnieniem 
poziomu przyznanego wsparcia.

Or. en

Poprawka 663
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie w porozumieniu 
z odpowiednimi samorządami 
regionalnymi i lokalnymi oceniają, czy 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione w poszanowaniu 
podziału kompetencji między poszczególne 
szczeble sprawowania rządów.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest sprawą zasadniczą, aby Komisja uwzględniła warunki instytucjonalne poszczególnych 
państw członkowskich i występujący w nich sposób podziału kompetencji. Jest bowiem nie do 
pomyślenia, aby państwo członkowskie podejmowało zobowiązania wchodzące w zakres 
kompetencji władz regionalnych bądź lokalnych, i odwrotnie.

Poprawka 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione. Ocenę 
przeprowadza się w oparciu o wspólną 
metodologię z udziałem partnerów, o 
których mowa w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Zgodnie z ramami instytucjonalnymi i 
prawnymi państwa członkowskie oceniają, 
czy w ramach umowy partnerskiej i 
programów uwarunkowania ex ante 
ustanowione w zasadach dotyczących 
poszczególnych funduszy mają 
zastosowanie do finansowania 
konkretnych działań zawartych w 
priorytetach ich programów oraz czy te 
uwarunkowania ex ante zostały spełnione 
czy nie.

Or. es

Poprawka 666
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie oceniają, czy 
uwarunkowania ex ante, jeżeli mają 
zastosowanie ze względu na bezpośredni 
związek z celem tematycznym lub 
priorytetem umowy partnerskiej lub 
programu, zostały spełnione.

Or. it

Poprawka 667
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie podają 

3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie podają 
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w umowie partnerskiej zestawienie działań, 
które mają zostać podjęte na poziomie 
krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań nie 
później niż dwa lata po przyjęciu umowy 
partnerskiej lub do dnia 31 grudnia 2016 r., 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza.

w umowie partnerskiej zestawienie działań, 
które mają zostać podjęte na poziomie 
krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań nie 
później niż trzy lata po przyjęciu umowy 
partnerskiej lub do dnia 31 grudnia 2016 r., 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza.

Or. fr

Poprawka 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie podają 
w umowie partnerskiej zestawienie działań, 
które mają zostać podjęte na poziomie 
krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań 
nie później niż dwa lata po przyjęciu 
umowy partnerskiej lub do dnia 31 
grudnia 2016 r., zależnie od tego, która z 
tych dat jest wcześniejsza.

3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie podają 
w umowie partnerskiej zestawienie działań, 
które mają zostać podjęte na poziomie 
krajowym lub regionalnym.

Or. en

Poprawka 669
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante zostały spełnione, zgodnie z 
podziałem kompetencji między różnymi 
szczeblami zarządzania.

Or. pt

Poprawka 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie podają 
w umowie partnerskiej zestawienie działań, 
które mają zostać podjęte na poziomie 
krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań nie 
później niż dwa lata po przyjęciu umowy 
partnerskiej lub do dnia 31 grudnia 2016 r., 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza.

3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie podają 
w umowie partnerskiej zestawienie działań, 
które mają zostać podjęte na poziomie 
krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań nie 
później niż trzy lata po przyjęciu umowy 
partnerskiej lub do dnia 31 grudnia 2017 r., 
zależnie od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza.

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ spełnienie niektórych uwarunkowań nie należy do obowiązków władz regionalnych 
i lokalnych, zarządzających programami, należy przedłużyć termin w celu zapewnienia, że 
uwarunkowania te mogą zostać spełnione.

Poprawka 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli uwarunkowania ex ante nie są 
spełnione w dniu przekazania umowy 
partnerskiej, państwa członkowskie podają 
w umowie partnerskiej zestawienie 
działań, które mają zostać podjęte na 
poziomie krajowym lub regionalnym, oraz 
harmonogram realizacji tych działań, aby 
zapewnić spełnienie tych uwarunkowań 
nie później niż dwa lata po przyjęciu 
umowy partnerskiej lub do dnia 31 
grudnia 2016 r., zależnie od tego, która z 
tych dat jest wcześniejsza.

3. W ramach programu należy wskazać 
mające zastosowanie uwarunkowania ex 
ante, które nie są spełnione w dniu 
przekazania umowy partnerskiej. Państwa 
członkowskie przedkładają sprawozdanie 
w sprawie ich spełnienia nie później niż 
dnia 31 grudnia 2016 r.

Or. es

Poprawka 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

skreślony

Or. en

Poprawka 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustalają w 4. W ramach programu należy opisać 
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odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

działania, które muszą być wykonane w 
przewidzianym terminie, w zakresie 
spełnienia uwarunkowań ex ante mających 
zastosowanie do określonych działań 
ujętych w priorytetach programu, które 
nie zostały spełnione w dniu przekazania 
programu.

Or. es

Poprawka 674
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach działania w 
zakresie spełnienia uwarunkowań ex ante, 
w tym harmonogram realizacji tych 
działań.

Or. fr

Poprawka 675
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

4. Państwa członkowskie, na odpowiednim 
szczeblu terytorialnym, zgodnie z 
instytucjonalnymi, prawnymi i 
finansowymi ramami danego państwa,
ustalają w odpowiednich programach 
szczegółowe działania w zakresie 
spełnienia uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

Or. pt
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Poprawka 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań.

4. Państwa członkowskie ustalają w 
odpowiednich programach szczegółowe 
działania w zakresie spełnienia 
uwarunkowań ex ante, w tym 
harmonogram realizacji tych działań. W 
odniesieniu do realizacji planów lub 
strategii w ramach celów tematycznych nr 
4, 5 i 6 państwa członkowskie traktują 
zintegrowane projekty w dziedzinie 
klimatu i środowiska jako potencjalny 
wzór skutecznej, spójnej i dobrze 
skoordynowanej realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Uwarunkowania ex ante są kluczowym instrumentem zapewniającym skuteczne wykorzystanie 
środków finansowych. Ogromne korzyści płynące z wdrożenia np. prawodawstwa 
dotyczącego odpadów szacuje się na 400 000 dodatkowych miejsc pracy, co da 72 mld euro 
oszczędności. Zintegrowane projekty LIFE mogą okazać się w tym kontekście niezwykle 
cenne. Uznaje się, że mają one wzorcowy charakter oraz przyczyniają się do konstruktywnej, 
trwałej współpracy między różnymi sektorami administracyjnymi i sektorami zajmującymi się 
przeznaczaniem wydatków na kluczowe wyzwania w dziedzinie realizacji.

Poprawka 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 



AM\903901PL.doc 119/176 PE491.052v01-00

PL

Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.

Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję. W odniesieniu do państw
członkowskich mających trudności 
finansowe lub zagrożonych takimi 
trudnościami zastosowanie ma art. 22 
ust. 2a (wniosek w sprawie programu 
specjalnego zarządzanego przez Komisję).

Or. de

Poprawka 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące zastosowania i spełnienia 
odpowiednich uwarunkowań ex ante w 
ramach swojej oceny umowy partnerskiej 
oraz programów. Ocena ta ogranicza się 
do kryteriów określonych w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy, jest 
proporcjonalna z uwzględnieniem 
poziomu przyznanego wsparcia i z 
poszanowaniem kompetencji krajowych i 
regionalnych w zakresie decydowania o 
szczegółowych i odpowiednich środkach w 
zakresie polityki, w tym treści strategii. W 
przypadku braku porozumienia między 
Komisją a państwem członkowskim na 
temat zastosowania uwarunkowań ex ante 
do celu szczegółowego priorytetów 
programu lub wypełnienia tych 



PE491.052v01-00 120/176 AM\903901PL.doc

PL

uwarunkowań, zarówno zastosowanie 
zgodnie z art. 2 oraz brak ich wypełnienia 
muszą zostać udowodnione przez Komisję. 
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
odpowiedniej osi priorytetowej programu 
do czasu zadowalającego zakończenia 
działań mających na celu spełnienie 
uwarunkowań ex ante. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 680
Patrice Tirolien
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie może 
stanowić podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest ważne, aby uwarunkowania ex ante nie prowadziły w żadnym wypadku do zawieszenia 
płatności lub korekt finansowych, z wyjątkiem tych, do których państwo członkowskie 
zobowiązało się zastosować.

Poprawka 681
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów.
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 

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

terminie określonym w programie może 
stanowić podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów.

Or. en

Poprawka 683
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5



AM\903901PL.doc 123/176 PE491.052v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Zatwierdzając program, Komisja zapewni 
skuteczną realizację działań mających na 
celu spełnienie uwarunkowań ex ante.

Or. es

Uzasadnienie

Należy zadbać o spełnienie uwarunkowań ex ante oraz realizację działań zmierzających do 
spełnienia uwarunkowań ex ante, ale w żadnym wypadku nie należy zawieszać płatności w 
ramach programu.

Poprawka 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante.

5. Komisja ocenia zgodność informacji 
przekazanych przez państwa członkowskie 
w sprawie możliwości zastosowania 
uwarunkowań ex ante oraz w sprawie 
spełnienia mających zastosowanie 
uwarunkowań ex ante w ramach swojej 
oceny umowy partnerskiej oraz 
programów. W przypadku braku 
rozbieżności podpisuje się umowę 
partnersko i, w odpowiednich 
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Nieprzeprowadzenie działań 
zmierzających do spełnienia 
uwarunkowania ex ante w terminie 
określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.

przypadkach, program, a Komisja nie 
kwestionuje więcej spełnienia 
uwarunkowań ex ante.

W przypadku braku porozumienia i po 
udowodnieniu niespełniania mających 
zastosowanie uwarunkowań ex ante, 
zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
danego priorytetu programu do czasu 
zadowalającego zakończenia 
szczegółowych działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante 
odnoszących się do danego priorytetu, 
jeżeli jest to konieczne do uniknięcia 
znacznych szkód dla skuteczności i 
efektywności działań ujętych w ramach 
tego priorytetu.

Or. es

Poprawka 685
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Zatwierdzając program, Komisja może 
postanowić o zawieszeniu wszystkich lub 
części płatności okresowych na rzecz 
programu do czasu zadowalającego 
zakończenia działań mających na celu 
spełnienie uwarunkowań ex ante. Podczas 
podejmowania decyzji Komisja powinna 
zwrócić szczególną uwagę na gospodarcze 



AM\903901PL.doc 125/176 PE491.052v01-00

PL

terminie określonym w programie stanowi 
podstawę zawieszenia płatności przez 
Komisję.

i społeczne skutki zawieszenia decyzji.
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie może 
stanowić podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 686
Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 687
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante 
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej.

Or. it

Poprawka 688
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja ocenia przekazane informacje 
dotyczące spełnienia uwarunkowań ex ante
w ramach swojej oceny umowy 
partnerskiej oraz programów. 
Nieprzeprowadzenie działań zmierzających 
do spełnienia uwarunkowania ex ante w 
terminie określonym w programie może 
stanowić podstawę zawieszenia płatności 
przez Komisję.
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Komisję.

Or. en

Poprawka 689
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku państw członkowskich, które 
przyjęły system programowania 
regionalnego, zawieszenie płatności przez 
Komisję dotyczy wyłącznie regionów 
niespełniających uwarunkowań ex ante.

Or. it

Uzasadnienie

Zawieszenie wypłaty pomocy wspólnotowej będzie możliwe tylko w przypadku programów, w 
których nie gwarantuje się zastosowania warunków wstępnych.

Poprawka 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli działania nie zostaną 
zakończone w wyznaczonym terminie, 
Komisja może zawiesić okresowe płatności 
związane z tym priorytetem. Zniesienie 
zawieszenia płatności związanych z danym 
priorytetem następuje bezzwłocznie po 
zakończeniu działań związanych ze 
spełnianiem uwarunkowań ex ante 
mających zastosowanie do programu, 
które nie zostały spełnione w momencie 
podjęcia przez Komisję decyzji o 
zawieszeniu.
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Or. es

Poprawka 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Państwa członkowskie mogą 
przekazywać zawieszone fundusze na inne 
priorytety, w odniesieniu do których 
spełniono uwarunkowania ex ante.

Or. es

Poprawka 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ustępy 1-5 nie mają zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”.

6. Ustępy 1-5 nie mają zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” i w 
makroregionalnych funduszach rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Dostosowanie do zatwierdzonych strategii makroregionalnych.

Poprawka 693
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 18



AM\903901PL.doc 129/176 PE491.052v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Rezerwa na wykonanie
5% środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz państwu 
członkowskiemu, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR, stanowi 
rezerwę na wykonanie, która ma zostać 
przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. de

Poprawka 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Rezerwa na wykonanie
5% środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz państwu 
członkowskiemu, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR, stanowi 
rezerwę na wykonanie, która ma zostać 
przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. en

Poprawka 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Rezerwa na wykonanie
5% środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz państwu 
członkowskiemu, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR, stanowi 
rezerwę na wykonanie, która ma zostać 
przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie rezerwy „na wykonanie” mogłoby zachęcić osoby odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki do ustanowienia łatwo osiągalnych celów, aby zapewnić sobie zasoby.

Poprawka 696
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Rezerwa na wykonanie
5% środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych oraz państwu 
członkowskiemu, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR, stanowi 
rezerwę na wykonanie, która ma zostać 
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przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. en

Poprawka 697
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rezerwa na wykonanie Rezerwa na elastyczność

Or. fr

Poprawka 698
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 700
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W trakcie okresu programowania i w 
ramach pul środków przydzielonych 
poszczególnym państwom członkowskim, 
na podstawie środków umorzonych 
automatycznie tworzona jest rezerwa na 
elastyczność, mająca na celu:

(i) finansowanie inicjatyw w zakresie 
wsparcia na rzecz zatrudnienia młodzieży, 
włączenia społecznego, rozwijania energii 
odnawialnej, edukacji środowiskowej, 
dostępu do opieki zdrowotnej;
(ii) finansowanie inicjatyw w dziedzinie 
badań, innowacji i rozwoju 
przemysłowego;
(iii) umożliwienie wykorzystania funduszy 
strukturalnych w sytuacji kryzysu 
gospodarczego lub społecznego.

Or. fr
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Poprawka 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5% środków przydzielonych każdemu z 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych w każdym państwie 
członkowskim, z wyjątkiem środków 
przydzielonych na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” i na tytuł V 
rozporządzenia w sprawie EFMR, może 
stanowić rezerwę na wykonanie, która w 
przypadku jej ustanowienia ma zostać 
przydzielona zgodnie z art. 20.

Or. es
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Poprawka 703
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć obowiązkową rezerwę na wykonanie. Rezerwa na wykonanie byłaby dostępna 
dopiero pod koniec okresu programowania (w 2018 lub 2019 r.) i bardzo trudno byłoby 
obiektywnie ocenić różnice w realizacji programów. W związku z tym rezerwę obowiązkową 
należy zastąpić dobrowolną rezerwą na wykonanie.

Poprawka 704
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Ocena wykonania
1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przeprowadza ocenę 
wykonania programów we wszystkich 
państwach członkowskich w 2017 r. i 2019 
r., odnosząc się do podstawy oceny 
wykonania określonej w odpowiednich 
umowach partnerskich i programach. 
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Metoda określania podstawy oceny 
wykonania jest przedstawiona w 
załączniku I.
2. W ramach oceny analizuje się 
osiągnięcie celów pośrednich programów 
na poziomie priorytetów, na podstawie 
informacji i ocen przedstawionych w 
sprawozdaniach z postępu prac 
przedkładanych przez państwa 
członkowskie w 2017 i 2019 r.

Or. en

Poprawka 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w latach 2017 i 2019 
wskazuje, że w ramach priorytetu w 
danym programie nie zrealizowano celów 
pośrednich określonych na lata 2016 i 
2018, Komisja kieruje zalecenia do 
państwa członkowskiego, którego to 
dotyczy i, w stosownym przypadku, wdraża 
wsparcie techniczne w celu udzielenia 
pomocy organom zarządzającym.

Or. fr

Poprawka 706
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 i 2019 r. 
wskazuje, że w ramach priorytetu w 
danym programie nie zrealizowano celów 
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pośrednich określonych na rok 2016 i 
2018, Komisja kieruje zalecenia do 
państwa członkowskiego, którego to 
dotyczy, a w stosownych przypadkach 
udziela pomocy technicznej instytucjom 
zarządzającym.

Or. it

Poprawka 707
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 18.

Poprawka 712
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 713
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Alokacja rezerwy na wykonanie Alokacja dobrowolnej rezerwy na 
wykonanie

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć obowiązkową rezerwę na wykonanie. Rezerwa na wykonanie byłaby dostępna 
dopiero pod koniec okresu programowania (w 2018 lub 2019 r.) i bardzo trudno byłoby 
obiektywnie ocenić różnice w realizacji programów. W związku z tym rezerwę obowiązkową 
należy zastąpić dobrowolną rezerwą na wykonanie.

Poprawka 714
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 r. wskazuje, że w 
ramach priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok 2016, Komisja kieruje 
zalecenia do państwa członkowskiego, 

skreślony
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którego to dotyczy.

Or. en

Poprawka 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 r. wskazuje, że w 
ramach priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok 2016, Komisja kieruje 
zalecenia do państwa członkowskiego, 
którego to dotyczy.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Nie ma sensu przeprowadzanie dwóch ocen jedna po drugiej, gdyż nie uzasadnia tego kwota 
rezerwy. Możliwość wystosowania zaleceń przez Komisję Europejską istnieje zawsze.

Poprawka 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 r. wskazuje, że w 
ramach priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok 2016, Komisja kieruje 
zalecenia do państwa członkowskiego, 
którego to dotyczy.

1. W przypadku gdy ocena wykonania 
przeprowadzona w 2017 r. wskazuje, że w 
ramach priorytetu w danym programie nie 
zrealizowano celów pośrednich 
określonych na rok 2016, Komisja kieruje 
zalecenia do państwa członkowskiego, 
którego to dotyczy, z należytym 
uwzględnieniem tego, czy nieosiągnięcie 
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celów pośrednich danego priorytetu lub 
danych priorytetów było spowodowane 
niemożliwymi do przewidzenia czynnikami 
zewnętrznymi, na które dany program nie 
mógł mieć wpływu, takimi jak 
nieoczekiwane poważne pogorszenie 
koniunktury gospodarczej. W stosownych 
przypadkach Komisja udziela wsparcia 
technicznego instytucjom zarządzającym.

Or. en

Poprawka 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na podstawie przeglądu w 2019 r. 
Komisja przyjmuje do dnia 30 czerwca 
2019 r. decyzję, w drodze aktów 
wykonawczych, w celu określenia dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie. Komisja przydziela 
każdemu państwu członkowskiemu 
jedynie taki procent rezerwy na 
wykonanie, który odpowiada udziałowi 
danych pomyślnie zrealizowanych 
programów i priorytetów w łącznym 
przydziale państwa członkowskiego dla 
danego funduszu lub danych funduszy. 
Państwo członkowskie przydziela rezerwę
na wykonanie jednakowo dla wszystkich
programów i priorytetów określonych w tej 
decyzji Komisji. Komisja zatwierdza 
zmiany programów, których to dotyczy, 
zgodnie z art. 26. Jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi informacji 
zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3, rezerwa na 
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wykonanie dla danych programów lub 
priorytetów nie jest przydzielana.

Or. en

Poprawka 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na podstawie przeglądu w 2018 r. 
Komisja przyjmuje decyzję, w drodze 
aktów wykonawczych, w celu określenia 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
każdego państwa członkowskiego 
programów i priorytetów, które osiągnęły 
swoje cele pośrednie. Państwo 
członkowskie proponuje przydział rezerwy 
na wykonanie dla programów i priorytetów 
określonych w tej decyzji Komisji. 
Komisja zatwierdza zmiany programów, 
których to dotyczy, zgodnie z art. 26. Jeżeli 
państwo członkowskie nie przedstawi 
informacji zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3, 
rezerwa na wykonanie dla danych 
programów lub priorytetów nie jest 
przydzielana.

Or. es

Poprawka 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy przegląd dokonany 
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w 2019 r. wskazuje, że priorytet programu 
nie osiągnął swoich celów określonych na 
rok 2018, Komisja rozważa, czy wynikało 
to z niemożliwych do przewidzenia 
czynników zewnętrznych, na które dany 
program nie mógł mieć wpływu, takich 
jak nieoczekiwane poważne pogorszenie 
koniunktury gospodarczej. W takim 
przypadku rezerwa na wykonanie nie jest 
zachowywana, lecz przekazuje się ją 
państwu członkowskiemu, na którego 
terytorium dany program jest realizowany. 
Państwo członkowskie przeznacza rezerwę 
na wykonanie albo na konkretne 
priorytety, o ile nadal można je jeszcze 
osiągnąć, albo, zgodnie z należytym 
uzasadnieniem, na inne priorytety danego 
programu lub innych programów.

Or. en

Poprawka 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli z oceny wykonania 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 2 wynika, 
że w ramach jakiegoś priorytetu 
w znacznym zakresie nie osiągnięto celów 
pośrednich określonych w podstawie oceny 
wykonania, Komisja może zawiesić 
w całości lub w części płatność okresową
dla priorytetu programu, zgodnie 
z procedurą ustanowioną w przepisach 
dotyczących poszczególnych funduszy.

3. Jeżeli z oceny wykonania wynika, że w 
ramach jakiegoś priorytetu nie osiągnięto 
celów pośrednich określonych w podstawie 
oceny wykonania, Komisja może 
skierować do państwa członkowskiego 
wniosek o zaproponowanie zmian w 
programach, których to dotyczy. Jeżeli 
państwo członkowskie nie odpowie na ten 
wniosek lub nie odpowie nań w sposób 
zadowalający w terminie trzech miesięcy, 
Komisja może zawiesić w całości lub w 
części zobowiązania dla priorytetu 
programu, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w przepisach dotyczących 
poszczególnych funduszy.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosowanie kar w ramach oceny wykonania jest zbyt automatyczne. Przed zastosowaniem 
zawieszenia płatności Komisja powinna zażądać wprowadzenia zmian w programach 
ocenionych jako mało skuteczne w celu uwzględnienia przyczyn słabych wyników.

Poprawka 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE491.052v01-00 144/176 AM\903901PL.doc

PL

poszczególnych funduszy.

Or. es

Poprawka 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 724
Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli Komisja ustali na podstawie 
analizy końcowego sprawozdania z 
realizacji programu, że cele określone w 
podstawie oceny wykonania nie zostały w 

skreślony



AM\903901PL.doc 145/176 PE491.052v01-00

PL

znacznym stopniu osiągnięte, może ona 
zastosować korekty finansowe w 
odniesieniu do tych priorytetów, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych 
funduszy. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 142 ustanawiających 
kryteria i metodykę ustalenia poziomu 
korekty finansowej, która ma być 
zastosowana..

Or. en

Poprawka 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 20 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
programów w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” ani do tytułu V 
rozporządzenia w sprawie EFMR.

5. Ustęp 2 nie ma zastosowania do 
programów makroregionalnych funduszy 
rozwoju, programów w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” ani 
do tytułu V rozporządzenia w sprawie 
EFMR.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć 2 – rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwarunkowania makroekonomiczne Płatności dla państw członkowskich 
doświadczających tymczasowych 
trudności budżetowych 

Or. en

Poprawka 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony



AM\903901PL.doc 147/176 PE491.052v01-00

PL

Or. en

Poprawka 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. it
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Poprawka 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. es

Poprawka 734
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zawieszenia na gospodarkę danego 
państwa członkowskiego. Zawieszenie w 
żadnym razie nie powinno zaszkodzić 
gospodarczym i finansowym interesom 
beneficjentów, ani prawidłowej realizacji 
projektów w danym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 21 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku państw członkowskich, 
które otrzymują pomoc finansową zgodnie 
z ust. 1 lit. d), Komisja może na wniosek 
danego państwa członkowskiego 
ustanowić w drodze aktu wykonawczego 
odrębny program, o którym mowa w art. 
53a rozporządzenia finansowego 
(zarządzanie centralne), w ramach 
którego zawieszone płatności 
przeznaczane są na realizację celów art. 
21 ust. 4 (maksymalizacja wpływu 
dostępnych funduszy na wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność);

Or. de

Poprawka 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększenie płatności dla państwa Zwiększenie płatności dla państw 
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członkowskiego mającego tymczasowe 
trudności budżetowe

członkowskich mających tymczasowe 
trudności budżetowe i doświadczających 
poważnego pogorszenia koniunktury 
gospodarczej, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 1466/97 i 
rozporządzeniu (WE) nr 1467/97.

Or. en

Poprawka 737
Erminia Mazzoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć 2 – artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) W przypadku gdy różnica między 
zobowiązaniami i płatnościami w danych 
państwach członkowskich przekroczyła 
30% w ciągu ostatnich dwóch lat okresu 
odniesienia;

Or. en

Poprawka 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć 2 – artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Jeżeli dane państwo członkowskie 
doświadcza poważnego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, o którym 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1466/97 
i rozporządzeniu (WE) nr 1467/97.

Or. en
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Poprawka 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, które spełniają 
warunki określone w ust. 1 lit. a), b) lub 
c), mogą w celu ustabilizowania swojej 
sytuacji gospodarczej i uniknięcia 
poważnych strat finansowych zwrócić się 
do Komisji o ustanowienie w drodze aktu 
wykonawczego odrębnego programu, o 
którym mowa w art. 53a rozporządzenia 
finansowego (zarządzanie centralne) i 
który zapewni, że zawieszone lub 
odzyskane płatności danego państwa 
członkowskiego umożliwią jak najszybsze 
osiągnięcie celów art. 21 ust. 4 
(maksymalizacja wpływu dostępnych 
funduszy na wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność);

Or. de

Poprawka 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami.

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 5.

Or. fr
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Poprawka 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami.

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5 niniejszego rozporządzenia.
Współpraca ta jest zgodna z najlepszymi 
praktykami będącymi podstawą 
europejskiego kodeksu postępowania, o 
którym mowa w art. 5 ust. 3.

Or. en

Poprawka 742
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami.

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami. Państwa 
członkowskie zapewniają, że partnerzy są 
reprezentowani w zespołach 
sporządzających programy, jak również w 
zespołach wybierających projekty. 
Partnerzy są przydzielani do 
wspomnianych zespołów w ramach 
przejrzystych procesów, których 
przestrzegają wszelkie niezależne 
jednostki rządowe państw członkowskich. 
Zasady działania, wykaz członków, w tym 
ich nazwiska, oraz przyjęte protokoły z 
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posiedzeń zespołów są upubliczniane. 
Programy są poddawane konsultacjom 
społecznym przed przedłożeniem ich 
Komisji;

Or. en

Poprawka 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przygotowanie programów Przygotowanie programów operacyjnych i
programów makroregionalnych funduszy 
rozwoju.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 744
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami.

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami, o których mowa 
w art. 5.

Or. en
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Poprawka 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami.

2. Programy sporządzane są przez państwa 
członkowskie lub jakikolwiek inny 
wyznaczony przez nie organ, we 
współpracy z partnerami, i są poddawane 
konsultacjom społecznym przed 
przedłożeniem ich Komisji.

Or. en

Poprawka 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 23 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zachęca się do korzystania z 
programów opartych na wielu funduszach 
(EFRR, EFS, Funduszu Spójności, 
EFRROW, EFMR). Komisja przyjmuje w 
tym celu wszelkie środki mające na celu 
umożliwienie przygotowywania i 
wdrażania tego rodzaju programów w 
poszanowaniu zasady proporcjonalności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ułatwić korzystanie z programów opartych na wielu funduszach.

Poprawka 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja wspiera możliwość realizacji 
wielofunduszowych programów 
operacyjnych i w tym celu przyjmuje 
wszelkie środki mające na celu 
sporządzenie i realizację tych programów 
zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 23 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja popiera możliwość 
opracowywania programów opartych na 
wielu funduszach, przygotowuje i ułatwia 
wdrażanie takich inicjatyw w 
poszanowaniu zasady proporcjonalności.

Or. fr

Poprawka 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w ciągu sześciu 
miesięcy od przedłożenia umowy
partnerskiej, z wyjątkiem programów 
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terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

europejskiej współpracy terytorialnej, które 
są przedstawiane w ciągu dziewięciu
miesięcy od momentu zatwierdzenia
ogólnego rozporządzenia. Wszystkim 
programom towarzyszy ocena ex ante, o 
której mowa w art. 48.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek przedkładania umowy w tym samym czasie co programy może opóźniać 
rozpoczęcie działań.

Poprawka 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej i programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju, 
które są przedstawiane w ciągu sześciu 
miesięcy od momentu zatwierdzenia 
wspólnych ram strategicznych. Wszystkim 
programom towarzyszy ocena ex ante, o 
której mowa w art. 48.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w ciągu trzech 
miesięcy od przyjęcia umowy partnerskiej, 
z wyjątkiem programów europejskiej 
współpracy terytorialnej, które są 
przedstawiane w ciągu dziewięciu miesięcy 
od momentu zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

Or. en

Poprawka 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w ciągu sześciu 
miesięcy od przedłożenia umowy
partnerskiej, z wyjątkiem programów 
europejskiej współpracy terytorialnej, które 
są przedstawiane w ciągu sześciu miesięcy 
od momentu zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

Or. en

Poprawka 753
Tomasz Piotr Poręba
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu dwunastu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

Or. en

Poprawka 754
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w tym samym 
czasie, co umowy partnerskie, z wyjątkiem 
programów europejskiej współpracy 
terytorialnej, które są przedstawiane w 
ciągu sześciu miesięcy od momentu 
zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

3. Programy przedstawiane są przez 
państwa członkowskie w ciągu trzech 
miesięcy od daty przyjęcia umowy 
partnerskiej przez Komisję Europejską, z 
wyjątkiem programów europejskiej 
współpracy terytorialnej, które są 
przedstawiane w ciągu sześciu miesięcy od 
momentu zatwierdzenia wspólnych ram 
strategicznych. Wszystkim programom 
towarzyszy ocena ex ante, o której mowa 
w art. 48.

Or. en

Poprawka 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
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Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachęca się do umożliwienia realizacji 
wielofunduszowych programów 
operacyjnych (EFRR, EFS, Fundusz 
Spójności, EFRROW i EFMR). W tym 
celu Komisja Europejska przyjmuje 
wszelkie środki mające na celu 
sporządzenie i realizację tych programów 
z należytym uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty powinny zachęcać do opracowywania programów wielofunduszowych 
oraz wspierać odnośne działania, jak również powinno się unikać przeszkód proceduralnych 
zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Poprawka 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 23 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Makroregionalny fundusz rozwoju 
powstaje na mocy umowy grupy państw 
członkowskich w ramach zatwierdzonej 
strategii makroregionalnej. Możliwość 
przystąpienia do umowy o utworzeniu 
makroregionalnego funduszu rozwoju 
mają EBI, pozostałe państwa 
członkowskie i państwa niebędące 
członkami UE w ramach zatwierdzonej 
strategii makroregionalnej, jak również 
sąsiednie państwa państw członkowskich i 
państw niebędących członkami UE w 
ramach zatwierdzonej strategii 
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makroregionalnej.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych. Powstaje 
możliwość upowszechnienia zatwierdzonych strategii makroregionalnych, np. strategii Unii 
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i strategii Unii Europejskiej dla regionu Dunaju.

Poprawka 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna 
ze wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, 
efektywne i skoordynowane wdrażanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych i działań mających na 
celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna 
ze wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, 
efektywne i skoordynowane wdrażanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych, w ramach procedury 
uwzględniającej również postępowanie 
konkursowe, i działań mających na celu 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów.

Or. de

Poprawka 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna 
ze wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program 
zawiera rozwiązania zapewniające 
skuteczne, efektywne i skoordynowane 
wdrażanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych i działań 
mających na celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu w 
zaspokojenie potrzeb regionalnych i 
lokalnych w odniesieniu do wspólnych 
ram strategicznych i umowy partnerskiej. 
Każdy program zawiera rozwiązania 
zapewniające skuteczne, efektywne i 
skoordynowane wdrażanie funduszy 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych i działań mających na celu 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dla beneficjentów.

Or. en

Poprawka 759
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna 
ze wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, 
efektywne i skoordynowane wdrażanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych i działań mających na 
celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.

1. Każdy program określa strategię 
dotyczącą wkładu programu do unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, która jest zgodna 
ze wspólnymi ramami strategicznymi i 
umową partnerską. Każdy program zawiera 
rozwiązania zapewniające skuteczne, 
efektywne i skoordynowane wdrażanie 
funduszy objętych zakresem wspólnych 
ram strategicznych.

Or. en
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Poprawka 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie i regiony uczestniczą w 
realizacji strategii makroregionalnych i 
strategii na rzecz basenów morskich 
program powinien być skoordynowany z 
tymi strategiami, zgodnie z umową 
partnerską, co ma służyć zapewnieniu 
przydziału dostatecznych środków z 
funduszy na realizację wspomnianych 
strategii.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze powinny być ściśle skoordynowane ze strategiami makroregionalnymi i strategiami 
na rzecz basenów morskich, co ma służyć zapewnieniu przydziału dostatecznych środków z 
tych funduszy na realizację wspomnianych strategii.

Poprawka 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy priorytet określa wskaźniki służące 
do oceny postępów realizacji programu w 
kierunku osiągania celów jako podstawę 
dla monitoringu, oceny i oceny wykonania. 
Obejmują one:

Każdy priorytet określa mierzalne 
jakościowe i ilościowe wskaźniki służące 
do oceny postępów realizacji programu w 
kierunku osiągania celów jako podstawę 
dla monitoringu, oceny i oceny wykonania. 
Obejmują one:

Or. en
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Poprawka 762
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy priorytet określa wskaźniki służące 
do oceny postępów realizacji programu w 
kierunku osiągania celów jako podstawę 
dla monitoringu, oceny i oceny wykonania. 
Obejmują one:

Każdy priorytet określa ilościowe lub 
jakościowe wskaźniki służące do oceny 
postępów realizacji programu w kierunku 
osiągania celów jako podstawę dla 
monitoringu, oceny i oceny wykonania. 
Obejmują one:

Or. en

Poprawka 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Cześć 2 – artykuł 24 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) w stosownych przypadkach –
wskaźniki odnoszące się do wkładu 
programu w realizację strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz 
basenów morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Fundusze powinny być ściśle skoordynowane ze strategiami makroregionalnymi i strategiami 
na rzecz basenów morskich, co ma służyć zapewnieniu przydziału dostatecznych środków z 
tych funduszy na realizację wspomnianych strategii.
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Poprawka 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy określa się wspólne wskaźniki 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
ewentualnie wskaźniki specyficzne dla 
programu.

W przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy określa się wspólne mierzalne 
jakościowe i ilościowe wskaźniki dla 
każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
ewentualnie wskaźniki specyficzne dla 
programu.

Or. en

Poprawka 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. wskaźniki odnoszące się do 
horyzontalnych zasad określonych w art. 
7 i 8

Or. en

Poprawka 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera opis działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 7 i 8.

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera mierzalne 
jakościowe i ilościowe cele końcowe i 
pośrednie dotyczące wskaźników 
odnoszących się do horyzontalnych zasad 
określonych w art. 7 i 8, które to cele, w 
stosownych przypadkach, należy dodać do 
wskaźników specyficznych dla danego 
programu, oraz konkretne działania, które 
mają zostać podjęte w celu zapewnienia 
zgodności z zasadami określonymi w art. 7 
i 8.

Or. en

Poprawka 767
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera opis działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 7 i 8.

4. Każdy program, z wyjątkiem 
programów obejmujących wyłącznie 
pomoc techniczną, zawiera opis działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 7 i 8, o ile nie zostało to 
wystarczająco opisane w umowie 
partnerskiej;

Or. en

Poprawka 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każdy program określa działania 
podjęte z myślą o zaangażowaniu 
partnerów, o których mowa w art. 5, na 
wszystkich etapach przygotowania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
programu, zgodnie z europejskim 
kodeksem postępowania, o którym mowa 
w art. 5, w tym wykaz zaangażowanych 
partnerów, sposób ich wyboru, ich 
obowiązki oraz opinie na temat treści 
programu i wdrożenia zasady 
partnerstwa;

Or. en

Poprawka 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podstawę każdego programu, planu i 
przedsięwzięcia stanowi ocena 
niskoemisyjności zgodnie z celami 
strategii „Europa 2020”. Komisja określa 
wspólną metodologię oceny według 
procedury wskazanej w art. 143.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby inwestycje UE odpowiadały celom strategii „Europa 2020”: 
powinny one obejmować ocenę niskoemisyjności, która jest narzędziem o kluczowym 
znaczeniu dla zapewnienia zgodności programów z celami UE w zakresie klimatu do 2020 r.
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Poprawka 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Każdy program określa dowody na 
ścisłe zaangażowanie właściwych 
organów regionalnych i lokalnych oraz 
ludności, na której terytorium program 
jest realizowany, w przygotowywanie i 
zatwierdzanie programu, a także na 
należyte uwzględnienie ich opinii na temat 
treści programu oraz na należyte 
uzasadnienie realizacji programu pomimo 
poważnych obaw zgłoszonych przez jeden 
lub więcej zainteresowanych organów 
regionalnych lub lokalnych, lub przez 
członków społeczeństwa obywatelskiego, 
na których terytorium program jest 
realizowany.

Or. en

Poprawka 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 4c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Aby zapewnić zgodność z prawem Unii 
zgodnie z art. 6, każdy program spełnia 
wymagania określone w dyrektywie w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (2001/42/WE), dyrektywie 
w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(92/43/EWG), dyrektywie wodnej 
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(2000/60/WE) oraz dyrektywie w sprawie 
dzikiego ptactwa (2000/147/WE). Poza 
tym duże projekty, o których mowa w art. 
90, ocenia się na podstawie ich 
oddziaływania na środowisko, zgodnie z 
dyrektywami Rady 85/337/EWG i 
97/11/WE.

Or. en

Poprawka 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Każdy program, z wyjątkiem
programów, w których pomoc techniczna 
jest podejmowana w ramach konkretnego 
programu, określa orientacyjną kwotę 
wsparcia, która ma być zastosowana do 
celu dotyczącego zmiany klimatu, w 
oparciu o ocenę niskoemisyjności zgodnie 
z celami unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Komisja określa wspólną metodologię 
oceny według procedury wskazanej w 
art. 143.

Or. en

Poprawka 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Każdy program, z wyjątkiem 
programów, w których pomoc techniczna 
jest podejmowana w ramach konkretnego 
programu, określa orientacyjną kwotę 
wsparcia, która ma być zastosowana do 
celów dotyczących zmiany klimatu i 
różnorodności biologicznej, w tym sieci 
Natura 2000, wyznaczonych w ramach 
krajowych priorytetowych ram działania.

Or. en

Uzasadnienie

Śledzenie różnorodności biologicznej odbywa się już w ramach zewnętrznego wymiaru 
budżetu UE (fundusze rozwojowe) i należy je uwzględnić w całym budżecie UE, aby 
umożliwić monitorowanie postępów zmierzających do osiągnięcia celu UE dotyczącego 
powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. Priorytetowe ramy działania dla 
sieci Natura 2000, opracowane w celu wdrożenia art. 8 dyrektywy siedliskowej, są 
narzędziami służącymi do określenia, ile środków finansowych jest przeznaczanych na 
szczeblu krajowym na skuteczną realizację celów w zakresie sieci Natura 2000.

Poprawka 774
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 775
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Podstawę każdego programu, planu i 
projektu z zakresu transportu i mobilności 
stanowi ocena skutków dla 
bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom 
zgodnie z celem UE polegającym na 
zmniejszeniu o 50% liczby poważnych 
wypadków do 2020 r.

Or. en

Poprawka 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 24a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Treść programów makroregionalnych 
funduszy rozwoju
1. Każdy program makroregionalnego 
funduszu rozwoju określa strategię 
dotyczącą wkładu programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju do 
unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
która jest zgodna ze wspólnymi ramami 
strategicznymi i zatwierdzoną strategią 
makroregionalną. Każdy program 
makroregionalnego funduszu rozwoju 
zawiera rozwiązania zapewniające 
skuteczne, efektywne i skoordynowane 
wdrażanie funduszy objętych zakresem 
wspólnych ram strategicznych i działań 
mających na celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla beneficjentów.
2. Każdy program makroregionalnego 
funduszu rozwoju definiuje priorytety, 
które będą zgodne z priorytetami 
zatwierdzonej strategii makroregionalnej, 
określające cele szczegółowe i środki 
finansowe wsparcia z funduszy objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych.
3. Każdy priorytet określa wskaźniki 
służące do oceny postępów realizacji 
makroregionalnego funduszu rozwoju w 
kierunku osiągania celów jako podstawę 
dla monitoringu, oceny i oceny 
wykonania. Obejmują one:
(a) wskaźniki finansowe odnoszące się do 
przydzielonych wydatków;
(b) wskaźniki produktu odnoszące się do 
wspieranych operacji;
(c) wskaźniki rezultatu odnoszące się do 
priorytetu.
W przepisach dotyczących poszczególnych 
funduszy określa się wspólne wskaźniki 
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dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych oraz 
ewentualnie wskaźniki specyficzne dla 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju.
4. Każdy program makroregionalnego 
funduszu rozwoju zawiera opis działań 
mających na celu uwzględnienie zasad 
określonych w art. 7 i 8.
5. Państwa członkowskie, które utworzyły 
makroregionalny fundusz rozwoju, 
sporządzają programy makroregionalnego 
funduszu rozwoju zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.

Poprawka 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 2 – artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ocenia spójność programów z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wspólnymi 
ramami strategicznymi, umowami 
partnerskimi, biorąc pod uwagę ocenę ex 
ante. Ocena dotyczy w szczególności 
adekwatności i wykonalności strategii 
programu, wskaźników, odpowiednich 
celów oraz alokacji środków budżetowych.
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Or. fr

Poprawka 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przedstawia swoje uwagi w 
ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia 
programu. Państwa członkowskie 

2. Komisja przedstawia swoje uwagi w 
ciągu miesiąca od daty przedłożenia 
programu. Państwa członkowskie 
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dostarczają Komisji wszystkich 
niezbędnych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, wprowadzają 
zmiany w projekcie programu.

dostarczają Komisji wszystkich 
niezbędnych dodatkowych informacji oraz, 
w stosownych przypadkach, wprowadzają 
zmiany w projekcie programu.

Or. it

Uzasadnienie

Wnosi się o skrócenie okresu przyjmowania programów operacyjnych, aby uniknąć opóźnień 
w rozpoczęciu programowania.

Poprawka 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z zasadami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy Komisja 
zatwierdza każdy program nie później niż 
sześć miesięcy po jego formalnym 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalającym stopniu uwzględnione, 
jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 
2014 r. lub przed przyjęciem przez 
Komisję decyzji zatwierdzającej umowę 
partnerską.

3. Zgodnie z zasadami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy Komisja 
zatwierdza każdy program nie później niż 
trzy miesiące po jego formalnym 
przedłożeniu przez państwo członkowskie, 
pod warunkiem że wszystkie uwagi 
przedstawione przez Komisję zostały w 
zadowalającym stopniu uwzględnione, 
jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 
2014 r. lub przed przyjęciem przez 
Komisję decyzji zatwierdzającej umowę 
partnerską.

Or. it

Uzasadnienie

Wnosi się o skrócenie okresu przyjmowania programów operacyjnych, aby uniknąć opóźnień 
w rozpoczęciu programowania.

Poprawka 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część druga – artykuł 25a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Procedura przyjmowania programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju
1. Komisja ocenia spójność programów 
makroregionalnych funduszy rozwoju z 
niniejszym rozporządzeniem, przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy, 
skutecznością ich wkładu w cele 
tematyczne i priorytety Unii specyficzne 
dla każdego funduszu objętego zakresem 
wspólnych ram strategicznych, wspólnymi 
ramami strategicznymi, zatwierdzoną 
strategią makroregionalną, umową grupy 
państw, na mocy której utworzono 
makroregionalny fundusz rozwoju, 
zaleceniami dla poszczególnych państw 
przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2 
Traktatu oraz z zaleceniami Rady 
przyjętymi na podstawie art. 148 ust. 4 
Traktatu. Ocena dotyczy w szczególności 
adekwatności strategii programu 
makroregionalnego funduszu rozwoju, 
wskaźników, odpowiednich celów 
ogólnych i szczegółowych oraz alokacji 
środków budżetowych.
2. Komisja przedstawia swoje uwagi w 
ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia 
programu. Państwa członkowskie, które 
utworzyły makroregionalny fundusz 
rozwoju, dostarczają Komisji wszystkich 
niezbędnych dodatkowych informacji 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wprowadzają zmiany w projekcie 
programu makroregionalnego funduszu 
rozwoju.

3. Zgodnie z zasadami dotyczącymi 
poszczególnych funduszy Komisja 
zatwierdza każdy program 
makroregionalnego funduszu rozwoju nie 
później niż sześć miesięcy po jego 
formalnym przedłożeniu przez państwo 
członkowskie, pod warunkiem, że 
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wszystkie uwagi przedstawione przez 
Komisję zostały w zadowalającym stopniu 
uwzględnione.

Or. sk

Uzasadnienie

Uwzględnienie uzupełnienia części innowacyjnej wspólnych ram strategicznych.


